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Sammanträdesdatum 
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Håkan Magnusson (POSK), ordf. 
Anders Moberg (S), vice ordf. 

Peter Kääpä (FiSK) 
lna Olsvik (POSK) 
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Mikael Fransson (POSK), 2 vice ordf. 
Ann-Marie Ericson (S) 
lng-Marie Gustafsson (S) 
Roland Hortlund (S) 

Bemt Szerszensky (POSK) 
Mats Johansson (POSK) 
Eleonor Evenbratt (POSK) 
Helen Lang (POSK) 

Inger Hermansson (POSK) 

Jörgen Wulfsberg (POSK) 
Kjell Wassenius (POSK) 
Åse Fransson (POSK) 
Leif Wretljung (POSK) 

Mats-Ola Nylen, kyrkoherde 
Marja Kallin Fransson, sekreterare 

Mats Johansson 

Amhults kyrka, tisdag 13 november 17 :00 

::~::ande ~4~~ 
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Sekreterare . . ~ .. ~ . ....... ........ . 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kyrkofullmäktige i Torslanda-Björlanda församling 
2018-11-12 

2018-11-13 
2018-12-04 

Torslanda-Björlanda församlings arkiv 
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§ 34 Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet och ber en bön. 

§ 35 Meddelande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrkofullmäktige 

20 18-1 1-1 2 
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Nina Forsberg har avsagt sig uppdraget som ledamot i kyrkofullmäktige. Någon ny ersättare 
kommer inte utses enligt delegationsbeslut från Stiftsstyrelsen 2018- 11-05. 

Ny ersättare i valnämnden behöver utses. Ordförande har lämnat ärendet till valberedningen. 

§ 36 Upprop 
Upprop förrättas. POSK: Jörgen Wul fsberg ersätter Caroline Johansson, Kjell Wassenius 
ersätter Maria Norlander, Åse Fransson ersätter lngrid Blomgren och Leif Wretljung ersätter 
Diana Olausson Öberg. 

§ 37 Fastställande av dagordning 
Kyrkofullmäktige godkänner dagordningen. 

§ 38 Justering samt datum för justering 
Kyrkofullmäktige beslutar att utse Mats Johansson att justera protokollet, 
tisdag 13 november. 

§ 39 Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021 
Budget inklusive underhållsplan, investeringsplan, resultat och balansbudget redovisas. 
Kyrkorådet har berett ärendet 20 I 8-11-02, § 15 8. 

Kyrkofullmäktige beslutar att fastställa kyrkoavgiften till 8 1 öre, samt att godkänna budget för 
2019 med flerårsplan för 2020 och 2021. 

§ 40 Uthyrning av barnlokal i Amhults kyrka 
Önskemål om att öppna upp för uthyrning av barnlokalen i Amhults kyrka har inkommit. 
Anställda i Amhult ställer sig positiva till förslaget. Kyrkorådet har berett ärendet 2018-11-02, 
§ 159. 

Yrkanden: 
Mats Johansson yrkar att barnlokalen är en del av kyrksalen i Amhu lt och därför inte ska 
hyras ut utan ingå vid kyrkliga handlingar. 

lng-Marie Gustavsson yrkar bifall till kyrkorådets förslag att fastställa taxan för 
uthyrning av barnlokalen i Amhults kyrka till 300 kr per tillfälle. 

Kjell Wassenius yrkar på återremiss. 

Mats Johansson återtar sitt yrkande och ställer s ig bakom Kjell Wassenius yrkande. 

Ordförande ställer de två yrkandena emot varandra och finner att kyrkofullmäktige beslutar 
om återremiss. 

Ann-Marie Ericson begär votering. Voteringen utföll så att I O röstar för återremiss och 
6 röstar för att ärendet ska avgöras i dag, en avstår att rösta. 

---ffi Kyrkofullmäktige beslutar att återremittera ärendet. 

.V~ .. ~ .~~··'" ······ ................................................................................ . 
Justerandes s1gnalr Utdragsbestyrkande 
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§ 41 Sammanträdesdagar 2019 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrkofullmäktige 

20 18-11-1 2 

3 (3) 

Förslag till plan för sammanträdesdagar 20 19 presenteras. Kyrkorådet har beslutat dagar enligt 
förslag gällande kyrkoråd, arbetsutskott och fastighetsutskott. 

Kyrkofullmäktige beslutar att faststä lla datum för kyrkofullmäktiges sammanträde til l 
20 19-04-29 och 2019- 11 -04. 

§ 42 Mötet avslutas 
Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Utdrags bestyrkande 


