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Amhults kyrka 18:00-20:40 

lna Olsvik, ordförande 
Ann-Marie Ericson 
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Mats-Ola Nylen, kyrkoherde 
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Kyrkoråd 

TORSLANDA- BJÖRLANDA 
FÖRSAMLING 201 8-11-26 

§ 160 

§ 161 

§ 162 

§ 163 

§ 164 

§ 165 

§ 166 

§ 167 

Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet. 

Upprop 
Upprop förrättas. 

Fastställande av dagordning 
Kyrkorådet godkänner dagordningen. 

Justering samt datum för justering 
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Kyrkorådet beslutar att utse Håkan Magnusson att justera protokollet, tisdag 4 december. 

Föregående protokoll 
Kyrkorådet beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

Anställning av diakon 
Rapport från anställningsintervju med Maria Brandin som läser till diakon. 

Kyrkorådet beslutar att anställa Maria Brandin som diakon i Tors landa-Björlanda församling 
från och med 201 9-06-17, tillsvidare 100 %, under förutsättning att hon ful !följer sin 
utbildning och diakonvigs 2019-06-1 6. 

Friskvårdspolicy 
En uppdaterad version av friskvårdspolicyn som godkändes 2018-01-31 redovisas. 

Kyrkorådet beslutar att godkänna den reviderade friskvårdspolicyn. 

Församlingskollekter 2019 
Kollektkommittens förslag redovisas. Önskemål finns om byte av ändamål 6/ 10 och 27 / 10 så 
att kollekten till Världens barn inkommer under insamlingsperioden, att byta SPES till 
Kyrkans jourtjänst 21 april samt att alla kollekter 24-26 december går till Svenska kyrkans 
internationella arbete. 

Kyrkorådet beslutar att godkänna ändamål till församlingskollekter 2019 enligt följande: 

I januari 
27 januari 

17 februari 
17 mars 
19 april 
20 april 
21 april 

5 maj 
26 maj 
30 maj 
9 juni 

I 0 juni 
22 juni 

Kyrkans jourtjänst 23 juni 
Stiftelsen Göteborgs kyrkliga Stadsmission 7 juli 
Församlingens diakoni 14 juli 
S:t Lukasstiftelsen 28 juli 
Församlingens diakoni 11 augusti 
Församlingens konfim1andarbete 8 september 
Kyrkans jourtjänst 6 oktober 
Bräcke helhetsvård 27 oktober 
Gideoniterna 24 november 
Kyrkans jourtjänst 24 december 
SKUT 25 december 
Bräcke helhetsvård 26 december 
KRIK 3 1 december 

K.RIK 
Helsjöns folkhögskola 
Kyrkans jourtjänst 
S:t Andrews församling 
Svenska kyrkans internationella arbete 
Ågrenska vänskapsförenjngen 
Världens barn 
Kyrkans jourtjänst 
Församlingens diakoni 
Svenska kyrkans internationella arbete 
Svenska kyrkans internationella arbete 
Svenska kyrkans internationella arbete 
Abrigo - drottning Silvias mödrahem 
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Justerandes s ignatur Utdragsbestyrkande 



Svenska kyrkan + SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrkoråd 

TORSLAN DA-BJÖRLAN DA 
FÖRSAMLING 2018-11-26 

§ 168 

§ 169 

§ 170 
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Kollektändamål vid dopgudstjänster 
Mats Johansson fick 2018-10-29, § 153 i uppdrag att genomlysa de lre organisationer som 
kollekten går till vid dopgudstjänster, då önskemål finns om att ha samma ändamål i 
församli ngens tre kyrkor. Efter diskussion föreslås att byta ändamål årsvis. 

Kyrkorådet beslutar att kollekten vid dopgudstjänster 2019 ska gå till Abrigo. 

Information 
a. Dopuppföljning Staffan Birgersson och Sara Waldenfors arbetar med projektet och 

efterfrågar tankar från kyrkorådet. Tankarna skrivs ner och lämnas vidare. 
b. Församlingsinstruktion Arbetet med församlingsinstruktionen påbörjas 9 januari då 

anställda och förtroendevalda har en gemensam dag inplanerad. 
c. Visitation Rapport redovisas. Protoko ll inväntas. 
d. Ekonomi ingen rapport redovisades. 
e. Kyrkoherden informerar 

- Personalärenden redovisas. 
- Lena Andersson har meddelat datum för pension. Se beslut § 170. 
- Akka redovisas. Resultatet visar en klar förbättring jämfört med 20 17. 
- Gemensam dag för anställda och förtroendevalda 9 januari. Program skickas ul. 

f. Ordförande informerar 
- Övrig information saknas. 

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen. 

Deltidspension 
Lena Andersson har ansökt om deltidspension efter semestern 20 19. 

Kyrkorådet beslutar att godkänna att Lena Anderssons går ner i tjänst till 50 % från och med 
2019-08-26. 

§ 171 Mötet avslutas 
Kyrkoherden håller en andakt. 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 
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