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1 GOTE BORG Konstituerande lokalt Kyrkofullmäktige
TORSLAN DA-BJÖRLAN DA Samnaanträdesdatum 2014-11-17

Plats och tid: Församlingshemmet i Torslanda kl. 18:30-20:30

Närvarande personer:
Ann-Marie Eriksson, Socialdemokraterna
Anne Wirmark, Socialdemokraterna
Georg Trulsegård, POSK
Gunilla Eriksson, POSK
Magnus Brile, POSK
Håkan Magnusson, POSK
Henrik Enarsson, POSK
Peter Kääpä, Fria Liberaler/FISK
Leif Wretlj ung

Utses att justera: Henrik Enarsson,

Justeringens
Plats: Torslanda Församlingsexpedition, tidigast 20 14-12-02

Underskrifier: Seeterare

Ordförande

Håkan Magnusson

Justerare:

He ri Enarsson

ANSLAG

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Lokalt Kyrkofullmäktige i Torslanda-Björlanda församling

Sammanträdesdatum 2014-11-17

Datum för 2014-12-02 Datum för 2014-12-22
anslags uppsättning anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokoll Torslanda-Björlanda församlings arkiv

Underskrift Sekreterare
LeifWreljung
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§1 Öppnande
Ordförande i församlingens lokala Kyrkofullmäktige, Håkan Magnusson, hälsade välkommen och bad en
bön tillsammans med mötesdeltagarna, varefter han förklarade mötet öppnat.

§2 Val av sekreterare
Leif Wretljung valdes till sekreterare.

§3. Upprop
Följande personer var närvarande vid mötet:

Ann-Marie Eriksson, Socialdemokraterna
Anne Wirmark, Socialdemokraterna
Georg Trulsegård, POSK
Gunilla Eriksson, POSK
Magnus Brile, POSK
Håkan Magnusson, POSK
Henrik Enarsson, POSK
Peter Kääpä, Fria Liberaler/FISK
Leif Wretlj ung

§4 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering
Till justerare valdes Henrik Enarsson. Protokollet finns tillgängligt för justering, fredag 2014-11-28, på
församlingsexpeditionen i Torslanda.

§5 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes till furevarande paragrafer i detta protokoll, innebärande följande ytterligare
paragrafer: §6 Anmälan av protokollsnotering från föregående sammanträde.

§7 Övriga frågor
§8 Genomgång av verksamheten kring försanilingsinstruktionens uppdatering.
§9 Grupparbete med församlingsinstruktionen: Gudstjänst, Mission, Diakoni

och Undervisning
§10 Mötet avslutas.

§6 Anmälan av protokolisnotering från föregående sammanträde
Protokollsnoteringen som av missförstånd inte kom med i protokollet vid föregående sammanträde,
anmäldes vid mötet genom uppläsning av upprättad protokollsnotering. Se bilaga 1.

§7 Övriga frågor
Endast en övrig fråga kom upp avseende nästa års mötestider. Ett sammanträde bokades in, måndagen 4
maj, kl 18.30 i Torslanda församlingshem. Ytterligare sammanträde får bestämmas 4 maj.
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§8 Genomgång av verksamheten kring församlingsinstruktionens uppdatering
Arbetssättet diskuterades f13r hur församlingsinstruktionens genomgång och uppdatering skall gå till.
Denna uppgift skall församlingen ha genomfört och redovisat senast 2015-12-3 1. Följande överenskoms
för hur detta arbete skall bedrivas:
• Grupparbete i fyra grupper fördelade på Gudstjänst, Mission, Diakoni och Undervisning med en

person i varje grupp utsedd till sammankallande.
• 1 varje grupps arbete ingår också som förutsättningar att behandla och analysera omvärlden,

pastoralt program och barnets perspektiv.
• Varje grupp bestämmer själva tillfällen och tider då man träffas och arbetar med sitt ämne.
• Grupp Gudstjänst: Ann-Marie Ericson, Peter Kääpä sammankallande, Georg Trulsegård, och

Emilia Garpebring.
• Grupp Mission: Henrik Rådberg, Håkan Magnusson sammankallande och Eva Hammarström.
• Grupp Diakoni: Bernt Szerszenski, Inger Hermanson och Annika Odmyr (Ingen utsedd

sammankallande, varför Håkan Magnusson talar med gruppmedlemarna om vem som blir
sammankallande).

• Undervisning: Ina Olsvik, Magnus Brile, Gunilla Eriksson, Ann Wirmark sammankallande och
Henrik Enarsson.

• Det är viktigt att arbetet med församlingsinstruktionen sker tillsammans med arbetslaget (de
anställda) i församlingen. Håkan Magnusson fick därför i uppgift att tala med tf. kyrkoherde så att
det utses minst en anställd per grupp att delta i detta arbete.

• Det är viktigt att arbetet med församlingsinstruktionen sker tillsammans med så många
församlingsmedlemmar som möjligt. Därtbr bör information, om detta arbete och möjligheten att
delta, spridas på lämpligt sätt i stadsdelen. Håkan Magnusson fick också angående denna fråga i
uppgift att tala med tf. kyrkoherde.

• Under andra halvåret 2015 när grupperna arbetet och har ett preliminärt/definitivt resultat skall
gruppernas arbete samordnas och sammanställas till ett gemensamt dokument. Håkan Magnusson
fick här i uppgift att vara sammankallande för de fyra gruppernas slutliga arbeten.

§9 Grupparbete med församlingsinstruktionen: Gudstjänst, Mission, Diakoni
och Undervisning
Inget grupparbete genomfördes utan sammanträdet användes till att utarbeta arbetssättet för det
förestående arbetet med försam lingsinstruktionen

§10 Mötet avslutas
Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.


