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§ 88 Mötets öppnande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrkoråd 

2018-05-28 

Ordförande öppnar mötet och kyrkoherden håller en kort andakt. 

§ 89 Upprop 
Upprop förrättas. 

§ 90 Fastställande av dagordning 
Kyrkorådet godkänner dagordningen med följande tillägg: 

Framtidsgrupp 

§ 91 Justering samt datum för justering 
Kyrkorådet beslutar att utse Mats Johansson att justera protokollet, 
måndag 4 juni, 15:00. 

§ 92 Rekrytering av diakon 
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För att anställning av ny diakon ska kunna ske före sommaren behöver arbetsutskottet få 
delegation att återbesätta tjänsten. Håkan Magnusson och Ann-Marie Ericson kommer vara 
med vid intervjuerna. Två sökande i dagsläget. 

Kyrkorådet beslutar att ge arbetsutskottet delegation på anställning av ny diakon. 

§ 93 Upptagande av lån 
Kontakt har tagits med banken och ett möte är bokat 5 juni för upptagande av 
lån för finansiering av ekonomisk reglering med Göteborgs kyrkliga samfällighet. 

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt Mikael Fransson, Mats-Ola Nylen och Marja Kallin 
Fransson att uppta lån om 11 295 tkr för att finansiera den ekonomiska regleringen. 

§ 94 Sammanträdesdagar hösten 2018 
Förslag till sammanträdesdagar hösten 2018 redovisas. 

Kyrkorådet beslutar att faststä lla datum för sammanträden enligt följande: 

Arbetsutskott, 17:00 

16 augusti 
12 september, Björlanda 
18 oktober 
15 november 
4 december 

Kyrkoråd 18:00 (startar 17:30 med kaffe) 

27 augusti, Arnhult 
25 september, Torslanda 
29 oktober, Björlanda 
26 november, Amhult 
9 december, Arnlmlt 17:30 

Roland Hortlund utses till arbetsutskottets representant i kyrkorådet hösten 2018. 
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§ 95 Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrkoråd 

2018-05-28 

a. Rättelse § 73 i föregående protokoll ska vara stadsdelsförvaltningen och inte 
stadsdelsnämnden. 

b. Ekonomisk rapport redovisas. Budget följs. 
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c. Kyrkoherden rapporterar om aktuellt sjukskrivningsläge och övriga personalärenden. 
Möte kommer äga rum med KMR gällande musikernas arbetstider. 

d. Mikael Fransson infonnerar om Änglagården, ansökan om bygglov har gjorts. 
e. Dialog pågår med Torslanda tillsammans gällande kompiscafeet. 
f. Kyrkoherden informerar 

- Rapport från möte med de nio enheterna gällande gemensamma diakonala 
verksamheter. Möte med stadsmissionen 31 maj , lna och Mats-Ola deltar. 
Kajsa Davidsson mottogs i gudstjänsten 27 maj. Andreas Odersjö mottags den 17 juni. 
Biskopsvisitation november. 8/11 förvisitation, 13/ 11 Biskopsdag och 18/1 1 
visitationsmässa. Mer information kommer. 
Carina Lagerqvist, arkivarie Göteborgs stift, kommer till kyrkorådet 18 juni och håller 
en kort utbildning om diarium. 
Martin Schild kommer till kyrkorådet och pratar om information 27 augusti. 
Skyddsronder genomförda. 
Avtal med Feel Good förlängt i avvaktan på upphandling om företagshälsovård. 
Brandskyddsövning för personal bokad, 26 september. 
Presidiekonferens 12-13 oktober. 
Diskussion om regnbågsnyckeln. 
Första träff med de förtroendevalda revisorerna 19 juni, Mats-Ola och Marja deltar. 

g. Ordförande informerar 
- Pänn med inkommande information till kyrkorådet finnas med vid sammanträdena. 

Övrig tid är den placerad i expeditionen för den som vill ta del av infonnationen. 
- Föreningsstämma Stiftsvinden 11 juni, Håkan Magnusson representera församlingen. 

Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

§ 96 Delegationsbeslut 
Avtal har tecknats med InTechrity i Karlstad AB om dataskyddsombud med löpande timtaxa. 
Ludvig Eknander är anställd som vaktmästare tillsvidare från och med 1 juli. 
Staffan Birgersson är anställd som komminister tillsvidare från och med 12 juni. 
Avtal om fönsterrenovering i Björlanda kyrka påskrivet. 

Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

§ 97 Övriga frågor 
Frågan om att tillsätta en framtidsgrupp diskuteras. Kyrkorådet beslutar att utse Mats 
Johansson och Roland Hortlund att tillsammans med kyrkoherden fundera på gruppens 
sammansättning. 

Församlingen deltar inte i Pridefestivalen, frågan togs upp för diskussion. 

§ 98 Mötet avslutas 
Ordförande förklarar mötet avslutat. 
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