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Plats  
 

Götalundens kyrka 

Tidpunkt 
 

2019-09-30 kl.17.00-19.05 

Beslutande  

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare                                  

 

 

Övriga 

Anita Glemring, ordf 

Leif Hellström 

Wilhelm Lundman 

Linnéa Regnlund 

Anne-Marie Jonsson  

Thomas Glemring  ers. 

Maria Classon, kyrkoherde 

 

Kent Hörnlund 

Bertil Jönsson 

 

Lars Nordh, adj. Tf arbetslagschef 

Ingela Sandblom, sekr 

 

  

Paragrafer §§ 12 - 16 

  

Underskrifter Ordförande   

  

 

Sekreterare  

Anita Glemring 

  

 

 

Justerare  

Ingela Sandblom 

  Linnea Regnlund 

 ANSLAG  

  

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag 

   

Organ  Församlingsrådet i Götalundens församling 

 

Sammanträde 

 

2019-09-30 

 

Datum då anslaget 

sattes upp 

 

2019-10-11 
 

Datum då anslaget 

togs ner 

 

2019-11-01 

 

Förvaringsplats för 

protokollet  

 

Administrativa enheten 

 

Underskrift  

  

 Ingela Sandblom 
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FrG § 12      Val av justerare 

 

                      Församlingsrådet har att besluta om justerare, samt tid och plats 

 

 Församlingsrådet beslutar att 

 

Utse Linnea Regnlund att jämte ordförande justera dagens protokoll. Justering sker  

fredagen den 11 okt. kl 10.00 i Kyrkans hus.       

               

                       

 

 

FrG § 13      FIN-arbete 

                     FIN-arbetet fortsatte i församlingsrådet genom att titta på de utvecklingsområden 

                     som finns i förslaget till Församlingsinstruktionen. 

                     Församlingsrådet delades upp i tre mindre grupper, där texterna till de tre  

                     utvecklingsområdena diskuterades. 

                      

                      

                     Församlingsrådet förde en bra diskussion om utvecklingsområdena och kände sig      

                     tillfreds med dem 

 

 

 

 

 

FrG § 14       Information från arbetslagschef och kyrkoherde 

                      Arbetslagschef: 

                      Att fira gudstjänst är en höjdpunkt i Götalunden. Det är ett stort engagemang 

                      delaktighet och fin sång. 

                      Det är även ett imponerande engagemang bland de ideella och kyrkvärdar. 

                      Besöksantalet på veckomässorna har ett snitt på 15 personer. 

                      På Götalundens dag var det fullt med folk hela tiden, det var kö till det mesta. 

                      Det fanns många loppisbord och de som sålde var nöjda med försäljningen. 

                      Man funderar över gudstjänstordningen framöver, hur gudstjänster och mässor 

                      skall planeras in. Det kommer även att bli fler temagudstjänster. 

                      När det gäller arbetslagschefens arbetssituation är Lars övertygad om att det behövs 

                      en person på heltid och över en längre tid .Som kan man vara med i verksamheten på 

                      ett annat sätt än vad Lars kan på halvtid. 
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                       Kyrkoherden: 

                       Kyrkoherden informerade om att man kommer att annonsera ut     

                       arbetslagschefstjänsten i mitten av höstterminen och förhoppningsvis kommer den      

                       den nya personen att vara på plats under våren. 

                       Det är mycket arbete med FIN-arbete, budget och verksamhetsplan nu. 

                       Kyrkoherden informerade om att helgen den 5-6 oktober är alla välkomna  

                       ut till Gräsviken för återinvigningsdagar. Det kommer att gå bussar dit ut, som man  

                       kan åka med. 

                       I Skara stift jobbar man med en utbildning om en beredskapsplan som varje pastorat  

                       skall ta fram. Man har haft en del skadegörelse och en hotbild mot Götalundens  

                       kyrka. Vi måste ha en beredskap även om man skall var öppen och välkomnande. 

                       Det kommer att komma mer information angående beredskapsplan till de  

                       förtroendevalda. 

 

                                             

                      

                       Församlingsrådet beslutar att tacka för informationen 

 

 

  

                      

                       

FrG § 15     Rapporter 

                     På Götalundens dag var det en riklig försäljning av allt. Till och med lotteri- ringarna 

                     tog slut. 

                    

                  

  

 

                     

 

  FrG§ 16     Övriga frågor 
                    Det kommer att vara två gudstjänster den 13 oktober, en kl 11 och en kl 17 för små och  

                    stora, för att se om det kommer fler barnfamiljer. 

                    På den gemensamma gudstjänsten den 20 oktober kommer Kent Wisti på besök. Han är  

                    konstnär, författare och präst. 

                    Patos distribueras inte som den ska. Flera områden som inte får den. 

                    Viktigt att meddela Ulf Sundberg som är kommunikatör om man inte fått den. 

                    Frågan om hur den skall distribueras är väckt i Kyrkorådet. 
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                     Innehållsförteckning  
 

                      FrG § 12     Val av justerare 

                      FrG § 13     FIN-arbete 

                      FrG § 14     Information från arbetslagschef och kyrkoherde 

 

                      FrG § 15     Rapporter 

                      FrG § 16     Övriga frågor 
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