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1 (3) 

Torslanda försam lingshem 18:00-18:45 

Håkan Magnusson (POSK), ordf. 
Anders Moberg (S), vice ordf. 
Mikael Fransson (POSK), 2 vice ordf. 
Ann-Marie Ericson (S) 
lng-Marie Gustafsson (S) 
Fredrik Brunzell (S) 
Roland Hortlund (S) 

Inger Hermansson (POSK) 
Bemt Szerszensky (POSK) 
Caroline Johansson (POSK) 
Maria Norlander (POSK) 
Mats Johansson (POSK) 
Eleonor Evenbratt (POSK) 
Helen Lang (POSK) 

Peter Kääpä (FiSK) 
lna Olsvik (POSK) 

Leif Wretljung (POSK) 
Klas Lundgren (POSK) 

Jörgen Wulfsberg (POSK) from § 18 

Mats-Ola Nylen, kyrkoherde 
Marja Kallin Fransson, sekreterare 

Inger Hermansson 

Ingrid Blomgren (POSK) 

Torslanda försam lingsexped ition, måndag 4 j un i 

12-25 

Ordförande: 
~ /J~ 
···············~~ ................ . 

Justerare: 

Sekreterare: 

\4(Q~ /f}A ,. . , . • • ~ 
··········6 ··· ·····~ ············ ·· 

~j.l~ 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kyrkofullmäktige i Torslanda-Björlanda församling 
20 18-05-28 

2018-06-05 
201 8-06-26 

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

§ 13 Upprop 
Upprop förrättas. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrkofullmäktige 

2018-05-28 

POSK: Leif Yretljung ersätter Henrik Rådberg och Klas Lundgren ersätter 
Diana O lausson Öberg. 

§ 14 Justering samt datum för justering 
Kyrkofu llmäktige beslutar att utse Inger Hermansson att justera protokollet, 
måndag 4 juni 16:00. 

§ 15 Fastställande av dagordning 
Kyrkofullmäktige godkänner dagordningen. 

§ 16 Föregående protokoll 
Kyrkofullmäktige beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

§ 17 Avsägelse från uppdrag i kyrkofullmäktige 

2 (3) 

Anna-Lena Slibar har avsagt sig uppdraget som ledamot i kyrkofullmäktige. Omräkning har 
begärts från stiftsstyrelsen som meddelar att ersättare saknas. 

Kyrkofullmäktige beslutar att lägga stiftsstyrelsens information till handlingarna. 

§ 18 Fyllnadsval av ledamot och ersättare i kyrkorådet 
Anna-Lena Sl ibar har avsagt s ig uppdraget som ledamot i kyrkorådet. Valberedningen 
föres lår att Annika Odmyr väljs till ledamot och att ordningen för ersättare kvarstår. 
Ordförande föreslår att Annika adjungeras t ill kyrkorådet i dag. 

Ann-Marie Ericson yrkar om omedelbar justering. 

Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att kyrkoful lmäktige beslutar om 
omedelbar justering. 

Kyrkofullmäktige beslutar att välja Annika Odmyr till ledamot i kyrkorådet och att ordningen 
för ersättare kvarstår. 

Ärendet förklaras omedelba1tjusterat. 

§ 19 Budget 2019 
Ärendet flyttas t ill mötet i augusti eftersom beredning inte har kunnat göras utan ekonom 
på plats. 

J'Ji) 
.................. [ .... .................... . 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrkofullmäktige 

201 8-05-28 

§ 20 Göteborgs kyrkliga samfällighets årsredovisning 2017 
3 (3) 

Årsredovisningen har skrivits på av samtliga nio enheter i Göteborgs kyrkliga samfällighet 
som upphörde 2018-01-01 . 

Kyrkofullmäktige i Torslanda-Björlanda församling beslutar 
att faststä lla Göteborgs kyrkliga samfällighets årsredovisning för år 2017. 
att anteckna revisionsberättelsen. 

§ 21 Ansvarsfrihet för Göteborgs kyrkliga samfällighet 

Kyrkofullmäktige i Torslanda Björlanda församling beslutar 
att bevilja kyrkonämndens, kyrkogårdsstyrelsens och samt Göteborgs kyrkliga 
samfällighets övriga styre lsers, nämnders och utskotts ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 201 7. 

Ann-Marie Ericson deltar inte i beslutet. 

§ 22 Verksamhetsberättelse 2017 
Verksamhetsberättelsen samt årsredovisning av församlingsstatistik redovisas. 

Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 2017, och 
att lägga årsredovisning av församlingsstatistik till handlingarna. 

§ 23 Delegationsbeslut 
Kyrkofullmäktiges presidium har godkänt tilläggsbudget om 200 000 kr för fortsatt 
projektering och ansökan om bygglov för nya Änglagården. 

Kyrkofullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

§ 24 Flyttning av nästa kyrkofullmäktige 
Ordförande föreslår att nästa sammanträde med kyrkofullmäktige flyttas till 20 augusti. 

Kyrkofullmäktige beslutar enligt ordförandes förslag. 

§ 25 Mötet avslutas 
Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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TORSLANDA-BJÖRLANDA 

PROTOKOLLSUTDRAG 
Kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum 2018-05-28 

§ 18 Fyllnadsval av ledamot och ersättare i kyrkorådet 

Underskrifter 

Anna-Lena Slibar har avsagt s ig uppdraget som ledamot i kyrkorådet. Valberedningen 
föreslår att Annika Odmyr väljs ti ll ledamot och ~tt ordningen för ersättare kvarstår. 
Ordförande föreslår att Annika adjungeras till kyrkorådet i dag. 

Ann-Marie Ericson yrka r om omedelbar j ustering. 

Ordförande ställer de två förs lagen mot varandra och finner att kyrkofullmäktige 
beslutar om omedelbar justering. 

Kyrkofullmäktige beslutar att välja Annika Odmyr till ledamot i kyrkorådet och att 
ordningen för ersättare kvarstår. 

Ärendet förklaras omedelbart justerat. 

Ordförande: aff~ ········· Håkan Magnusson 

.lusterare: 
\ (J)_o 

.Vlll.W. .. :J.!-ffl.M,{~k.~ .... . 
Inger J-iknnansson 

Sekreterare: 

I • 


