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Information före mötet 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Paragrafer 

Underskrifter 

ANSLAG/BEVIS 

Organ 
Sammanträde 

Anslagets uppsättande 
Anslagets nedtagande 

Protokollets förvaringsplats 

Underskrift: 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

Amhults kyrka 18 :00-21 :00 

Ina Olsvik, ordförande 
Roland Hortlund, t o m § 119 d 
Ann-Marie Ericson 
Inger Hermansson 
Mats Johansson, t o m § 122 
Eleonor Evenbratt 
Annika Odmyr 
Mikael Fransson 
Anders Moberg 
Fredrik Brunzell 
Mats-Ola Nylen, kyrkoherde 
Klas Lundgren 
Leif Wretljung t o m§ 118 

Marja Kallin Fransson, sekreterare 
Margot Holmström, utvecklingsplan för ideellt arbete 
Martin Schild, kommunikation 

Annika Odmyr 

Torslanda församlingsexpedition, tisdag 4 september 16:00 

109 - 123 

Ordförande: . . . .  

�
. .  �/ ............... .

Justerare: 

Sekreterare: 

b.�J0. .... � .............. . 
.. �.1,l_� ............ . 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kyrkorådet i Torslanda-Björlanda församling 
2018-08-27 

2018-09-04 
2018-09-25 

Torslanda-Björlanda församlings arkiv 
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Margot Holmström informerar om Utvecklings plan for ideellt arbete i församlingen. 
Martin Schild infonnerar om kommunikation och om hur vi når ut. 

§ 109

§110

§ 111

§ 112

§ 113

§ 114

§ 115

§ 116

§ 117

Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet. 

Upprop 
Upprop förrättas. 

Fastställande av dagordning 
Kyrkorådet godkänner dagordningen med följande tillägg: 

Församlingens representant vid begravning 

Justering samt datum för justering 
Kyrkorådet beslutar att utse Annika Odmyr att justera protokollet, tisdag 4 september.

Föregående protokoll 
Kyrkorådet beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. Protokoll finns på 
församlingens hemsida. Länk skickas med kallelse. 

Askgravlund i Torslanda 
Frågan om att det är fullt i askgravlunden i Torslanda har varit uppe i kyrkorådet. 
Församlingen äger inte frågan men bör ta kontakt med begravningssamfälligheten för att lägga 
fram församlingens önskemål. Ann-Marie Ericson och Klas Lundberg är valda som 
representanter i begravningssamfällighetens styrelse. 

Kyrkorådet beslutar att utse en grupp bestående av Ann-Marie Ericson, Klas Lundberg och 
Mats-Ola Nylen som ska arbeta för att församlingens önskemål tillgodoses mot 
begravningssamfälligheten. 

Budgetgrupp 
Budgetarbetet är igång. Lotta Möller, ekonomiassistent och Marja Kallin Fransson, ekonom 
håller på att informera verksamhetsansvariga om budgetprocessen och hur äskandena ska gå 
till. En budgetgrupp från kyrkorådet behöver utses. Tidsplan redovisas på septembermötet. 

Kyrkorådet beslutar att utse en budgetgrupp bestående av Ina Olsvik, Ann-Marie Ericson, 
Mats-Ola Nylen och Marja Kal lin Fransson. 

Dendrokronologisk provtagning, Torslanda kyrka 
Under 20I8-2019 genomför Göteborgs stift ett inventerings- och dokumentationsprojekt kring 
medeltida takkonstruktioner i ett urval av stiftets medeltidskyrkor. Torslanda kyrka är en av 
de kyrkor som valts ut. 

Kyrkorådet beslutar att godkänna provtagningen. 

Avgift för de som utnyttjar församlingens verksamhet utan att vara medlemmar i 
Svenska kyrkan 
Arbetsutskottet har haft frågan uppe för diskussion 2018-08-16 . 
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§ 118 Ändring av församlingskollekt 
Önskemål om ändring av ändamål för församlingskollekt 11 november har inkommit. 
Eftersom det är en gudstjänst med temat Skapelsen föreslås Svenska kyrkans internationella
arbete, P 122 (trädplantering). 

§ 119

§ 120

Kyrkorådet beslutar att ändra ändamål enligt förslag. 

Information 
a. Ekonomi Verksarnhetsuppföljning till och med juni redovisas. Följer budget. 
b. Biskopsvisitation Preliminärt program redovisas. Visitationen är 13 november, program 

skickas ut när det är klart. Boka även 18 november 11 :00 för gemensam mässa i Björlanda 
kyrka. 

c. Änglagården Mikael Fransson informerar om projektet. Han har haft kontakt med Roger 
Olausson på Göteborgs stift. Församlingen står inför ett vägval där olika alternativ vägs 
mot varandra. Ska det byggas för att verksamheten ska bära sina egna kostnader eller är 
småskaligheten viktig. Beslut om hur arbetet med Änglagården ska gå vidare, se§ 120. 

d. Kyrkoherden informerar 
- Personalärenden redovisas. 
- Den planerade extratjänsten blir inte av, tackade nej pga studier. 
- Rekrytering till församlingsexpeditionen sker under januari 2019. 
- Diakontjänsten. Ytterligare fyra sökande, tre icke behöriga, en som inte är vigd.
- AKKA, psykosocial arbetsmiljörond genomförs under hösten. 
- 21-22 augusti, ledningsgruppens kick-off i Fiskebäckskil. 
- 28-29 augusti, hela personalens kick-off i Fredrikstad, Norge.
- Arbete med stadsmissionen (omvärldsanalys). 
- 14 september, arbetsutskottets planeringsdag på Arken. 
- 16 september 11 :00, mottagning av vaktmästare Ludwig Ecknander i Torslanda kyrka.
- Brandskyddsövning 26 september. 
- Erbjudande från Västarvet om hjälp med digitalisering av inventarier i Sacer, 

Svenska kyrkans nationella register över kulturhistoriskt värdefulla inventarier. 
- Presidiekonferens I 2-13 oktober, kyrkoherden ersätts av någon i ledningsgruppen.
- Tillbud Torslanda kyrka, brandlarm utlöstes vid gudstjänst. Rutiner ses över. 

e. Ordförande informerar 
- Kursinbjudan från SKKF gällande Den mångkulturella begravningsplatsen.

Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Änglagården 
Efter information om projektet framgår att ett inriktningsbeslut behöver fattas innan arbetet 
går vidare med bygglovet och att en styrgrupp behöver tillsättas. 

Kyrkorådet beslutar att inte gå vidare med bygglovet och att tillsätta en styrgrupp bestående 
av Mats-Ola Nylen (sammankallande), Mikael Fransson, lna Olsvik, Annika Odmyr och 
Marja Kallin Fransson. P G Hanner adjungeras. 

§ 121 Delegationsbeslut 
Sara Waldenfors tjänstledig för politiska uppdrag ca 20 %, Maria Lund föräldraledig 20 % 
och Staffan Birgersson föräldraledig 40 % . 
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2018-08-27 

Kyrkorådet behöver utse församlingens representant vid Birgitta Belins begravning. 

Kyrkorådet beslutar att utse Inger Hermansson till församlingens representant. 

§ 123 Mötet avslutas 
Kyrkoherden håller en kort andakt. Ordförande förklarar mötet avslutat. 
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