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Plats och tid: Björlanda Försarnlingshem 2018-03-26 kl. 18.00—20.30

Beslutande ledamöter: ha Olsvik, ordförande
Ann-Marie Ericson
Roland Hortiund
Håkan Magnusson
Inger Hermansson
Mikael Fransson
Maria Norlander
Mats Johansson
Eleonor Evenbratt

Kyrkoherde: Mats-Ola Nylén

Förhinder: Anders Moberg, Fredrik Bmnzell,

Icke närvarande: Nina Forsberg, Leif Wretl jung, Henrik Rådberg, Caroline Johansson, Klas Lundgren

Utses att justera Inger Hermansson

Justenngens plats: Torslanda Försam 1 ingsexpedition, tidigast 2018-04-05

Underskrifter: Ordförande

Ina O1syjk,

Sekreterare
. /‘‘ _—.

Håkan Magnusson

Justerare &( &-c
Inger hermansson -

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Torslanda-Björlanda försami ings kyrkoråd

Sammanträdesdatum 2018-03-26

Datum för anslags uppsättning 2018-04-05, Datum för anslags nedtagande 2018-04-15

Förvaringspiats för protokollet Torslanda-Björlanda församlings arkiv

Underskrift

_______________________________________

Torslanda-Björlanda församling
postadress: telefon: mail och hemsida:Torslanda torg 10 031 —731 90 00 (vxl) torslanda-bjorlanda.forsamlingsvenskakyrkan.se423 32 Torslanda 031 — 731 90 09 (fax) www.svenskakyrkari.seltorslanda-bjorlanda
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§47 Öppnande och upprop
Ordft5randen öppnade mötet och upprop frrättades.
KH inledde mötet med betraktetse över Palmsöndagens evangelium samt bön.

§48 Val av sekreterare och protokoiljusterare samt tid samt plats för justeringTill sekreterare valdes Håkan Magnusson
Till justerare valdes Inger Hermansson
Justeringstiden fastställdes till 201 8-04-05 på fl5rsaml ingsexped itionen

§49 Föregående protokoll
Rättelser:

Närvaro listan: ska vara: Beslutande ledamot Eleonor Evenbratt
§31 skavara: period2ol8-02-01 - 2018-07-12

Protokoll ska skickas som länk till KR-ledamöter när den finns tillgänglig på hernsidan.

§50 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes

§51 Anmälan av övriga frågor
a) Vaktrnästeri klädsel vid kyrkliga handlingar
b) Kollekt: kontant & Swish kostnad

§52 Firmatecknare
KR beslutade att till firmatecknare fZir Torslanda-Björlanda ffirsamling utse:Kyrkoherde MatsOtaNylén

Marja Kallin Fransson
Ina Olsvik
Ann-Marie Ericson

två i flirening.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

• Ekonomiansvarig
• KROrdft5rande
• KR Vice ordffirande
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§53 Änglagården

Rapporter fl-ån möten:
• Lokalen måste sägas upp senast 31 mars för att inte få automatisk förlängning på fem år.Möte har genomförts med personal fl-ån LF-enheten, Stadsdelsnämnden och juristerangående planerad uppsägning av lokalen.
• Möte har hållits med personal och föräldrar på Änglagården. -.• Fastighetgruppen har haft flera möten för planeringen av nya Anglagården.
KR beslutade att säga upp avtalet med LF-enheten för lokal Änglagården under förutsättningatt vi kan förlänga avtalet månadsvis intill ny byggnad ska byggas.

KR beslutade att ansöka hos Kyrkofullmäktige om ytterligare 100 000 kr iplaneringskostnader för nya Änglagården utanför budget.

§54 GDPR EU:s dataskyddsförordning
Syftet med förordningen är att ge oss människor större kontroll över vilka uppgifter som finnsom oss i system och register.

KR-mötet den 1 $ juni blir det utbildning om GDPR.Alla KR-ledamöter uppmanas att läsa på https://intemwww.svenskakyrkan.se/dataskydd

§55 Kyrkohandboken Info
Grundordning för huvudgudstjänst gicks igenom.

KR beslutade att Mässa alternativt Gudstjänst är huvudgudstjänst i minst en av kyrkorna varjesöndag enligt bifogad bilaga.

3/taga. Grundordning Högmässa- Mässa/Gudstjänst som huvudgudst/änst Mässa/Gudss’/änst

§56 Rapportering angående delegationsbeslut
• Löneförhandlingar är avklarade.

§57 Ekonomi
a) Lån
församlingen kommer att få ta över lån från Göteborgs Kyrkliga Samfllighet när dessekonomiska slutreglering är klar, som berör bygget av Amhults kyrka.

b) Årsredovisning
Vid nästa KR-möte kommer årsredovisningen att presenteras, och då är det viktigt att alla KR-ledamöter är närvarande.

c) Finansutskott (FU)
KR beslutade att bilda ett finansutskott, där AU får sondera bland KR-, KF-ledamöter samtäven utanför dessa grupper på lämpliga personer som kan ingå i FU till nästa KR-möte.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§58 Personal

a) Sjukskrivningar
KH rapporterade om det aktuella sjukskrivningsläget.

b) Tillsättande av Tjänster
KH gjorde en genomgång av beslutade tjänster, när dessa ska bötja.c) Vakanser
KH rapporterade aU inga vakanser tZreligger.

§59 Arbetsmiljö
a) Skyddsrond

Skyddsrond är ännu inte genomffird i distrikt Björlanda

§60 Kyrkoherden informerar
a) Avtackning av Andreas Nordanstig kommer att äga rum 201 8-04-22 1 gudstjänst i Amhuitskyrka.
b) Moftagande av Ing-Marie Gustavsson, Maija Kallin fransson och Friedeman Weberkommer att äga rum 201 8-04-29 i gudstjänst i Torslanda kyrka.c) Förändring av expeditionstiderna:

Ändring av expeditionstiderna: är stängd på fredag eftermiddag, gäller från 2018-01-01.d) Löpande ekonomi i samband med tjänstbyte
Overgången att Svjetlana slutar och Marja tillträder ekonom itjänsten löses huvudsakligenmed att löpande ekonomiärenden hanteras internt.
KR beslutade att stiftets servicebyrå anlitas om så behövs Rr ekonomiärenden 1 sambandmed övergången.

§61 Gåvopolicy
KR beslutade att uppdatera gåvopolicy flir anställda (POL-Gåvopolicy_Beslutad 201 8-01-OJ):
Anställning upphör

Då anställningen avslutats ges en blomma eller motsvarande belopp enligt nedan:
— 3 års anställning: 600 kr

3 — 25 års anställning: 200 kr / per år anställning upp till 5000 kr.

§62 Kompetenskartläggning inom KR-ledamöterKR-ledamöter uppmanas att lämna in kompetenskartläggning till ordföranden.

§63 Trivseikväll för KR-ledamöter
KR beslutade att ha trivsetkväll den 14 maj, förslagsvis på Tullhuset 1 Hönö Klåva.

§64 Informera om intressekonflikter/jäv av ledamöter i kyrko rådetOrdföranden informerade om att korrekt hantera intressekonflikter och jävsituationer för KR-ledamöterna.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§65 Ordföranden informerar
a) Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation påminner om att motioner till kommande

årsmöte skall ha kommit in senast 13 april.
b) Presidiekonferens sker 12-13 oktober
c) Svenska Kyrkan Internationellt Arbete riktar ett stort tack för att de tagit emot 65647 kr

från Torslanda-Björlanda ft5rsarnling under 2017.
De uppmanar att se på film som finns tillgänglig:

KR beslutade att skicka denna information vidare till vår lokala internationella grupp.

§66 Övrigt
a) Vaktmästeri klädsel vid kyrkliga handlingar

KH informerade om att vaktmästare bör ha lämplig arbetsklädsel vid kyrkliga handlingar
och att detta kan bekostas av ffirsamlingen.

b) Kollekt: kontant & Swish kostnad
Kollekter hittills i år (20 mars) har inkommit
• Kontanter —23000 kr
• Swish-—ll000kr
Kostnad för hantering
• Kontanter—-11000 kr
• Swish mycket lite

KR beslutade att göra våra Swish-nummer mer synliga i ffirsamlingens verksamheter och
på hernsidan.

§67 Mötet avslutas
Ordflirande tackade deltagarna ffir ett bra möte och avslutade detsamma.

Bilagor:

Bilaga 1: Grundordning för huvudgudstjänst

Bitaga 2: Tack från Svenska kyrkans Internationella arbete 2017

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande


