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Kyrkorådet

§97

Sammanträdets öppnande
Ordförande Karin Greenberg Gelotte tackade distriktsrådet i Biskopsgården för intressant
information och samtal före sammanträdet.

På uppdrag av ordföranden förrättade sekreteraren upprop, varvid noterades att för ordinarie
ledamot Jerker Schmidt tjänstgjorde ersättare Birgitta Ling-Fransson.

§98

Val avjusteringsperson
Förslag: Kent Wikström

Beslut

Kyrkorådet beslutade
att till justeringsperson välja Kent Wikström.

Tid för justering: 24 oktober kl. 14. 00 i Lundby församlingshem.

Bamkonsekvensanalys:
Barn bedöms inte påverkas av val avjusteringsperson.

§99

Ekonomisk rapport
Ekonom Anders Ivarsson lämnade en kortfattad beskrivning av församlingens ekonomi efter
årets första 9 månader, samt prognos för 2019.

§100

Förskolan Båten

Kyrkoherden lämnade muntlig rapport från förskolechefen.

§101

Församlingsinstruktionen; Omvärldsanalys, Diakonipastoral med
inriktning ekonomisk och social utsatthet i Lundby församling
Utvecklingsledare Sara Sandelin föredrog arbetet med omvärldsanalysen, bilaga 1.
Diakonipastoral, bilaga 2.

Ordförande Justerare
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Kyrkorådet

§102

Budget 2020
Vid varje vakans ska noga behovet av återbesättande av tjänsten övervägas.
Bilaga 3.

Beslut

Kyrkorådet beslutade

att

att

att

att

att

säga upp avtalet med Servicebyrån under 2019 för att under 2020 omförhandla
och teckna nytt avtal.

uppdra åt kyrkoherden att arbeta fram ett förslag till diakonicentral /
diakonicentrum.

permanenta "Kyrksommar" i församlingen.

kyrkorådets budgetkonferens hålls 22 februari i en av församlingens lokaler, med
avsikt att finna lösningar för att awärja underskotten för planåren 2021-2022.

uppdra åt kyrkoherden att se över konsertplaneringen för 2020 och göra
bedömningen vilka konserter som kan avgiftsbeläggas och återkomma till
Kyrkorådet.

Yrkande inkom från Annika Johansson (ÖKA) om att lyfta ut beslutspunkten om
diakonicentralen/diakonicentrum. Efter omröstning i kyrkorådet föll yrkandet.

Kyrkorådet beslutade att föreslå Kyrkofullmäktige att besluta

att personalens lönekostnader under budgetåret 2020 inte får överstiga 44 000 tkr.

att

att

i investeringsbudgeten ska ett belopp anges för varje investering med
reservation för t.ex. valutafluktuationer.

anta reviderad budgetskrivelse med Barnkonsekvensanalys.

§103

Delegationsbeslut från Kyrkoherden
Finns i pärm.

Ordförande Justerare
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§104

Anmälningsärenden
Anmälda handlingar:

1. Verksamhetsplaner 2020
2. Distriktsrådet Brämaregården, protokoll 19-08-27
3. Distriktsrådet Länsmansgården, protokoll 19-09-01
4. DistriktsrådetTolered, protokoll, 19-09-04
5. Göteborgs stift, prästlönetillgångar
6. Distriktsrådet Biskopsgården, protokoll 19-09-16
7. Arbetsutskottet, protokoll, 19-10-08
8. Gemensamma verksamheter, utvärdering, direktiv
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§105

Avgifter för kyrkliga handlingar för icke kyrkotillhöriga
l och med att avgifterna för ersättningar mellan församlingar för utförda kyrkliga handlingar av
medlemmar har höjts, bör även beloppen för handlingar som utförs för icke kyrkotillhöriga
justeras så att de följer de så kallade clearingbeloppen.
För icke kyrkotillhöriga blir beloppen 3 x clearingbeloppen.

Kyrkorådet beslutade att föreslå Kyrkofullmäktige att besluta

att avgifterna för kyrkliga handlingar som utförs för icke kyrkotillhöriga justeras och
följer de clearingbelopp som beslutas av kyrkostyrelsen årligen. Avgiften blir då 3
x clearingbeloppen för icke kyrkotillhöriga.

Barnkonsekvensanalys:
Barn bedöms inte påverkas av beslutet då det enbart rör sig om en justering av ett tidigare
fattat beslut.

§106

Ordföranden informerar

. 15 sept närvarade ordföranden vid mottagande av ny domprost.

. 13 okt invigdes Totereds utemiljö under festliga former.

. 17 okt var ordförande och kyrkoherden kallade av biskopen till möte kring
Sjömanskyrkan. Av ekonomiska skäl har man tvingats ta beslut om uppsägningar av
personal och man ser över olika möjligheter att lösa sina skulder samt hur
verksamheten kan fortsätta i andra former.

. Madeleine Librén kommer att flytta från församlingen och lämnar då sina uppdrag.

. Natanael Sjöberg kommer att flytta från församlingen och lämnar då sina uppdrag.

. Kyrkorådet uppvaktade Annika Johansson med anledning av hennes födelsedag och
ordförande överlämnade en blombukett.

Ordförande Justerare
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§107

Kyrkoherden informerar
Rapport enligt bilaga 4.

§108

Övriga frågor
Nästa sammanträde hålls 9 december och då blir det lite julmat, anmälan om förhinder
meddelas till sekreteraren i förväg. Även SHB kommer till sammanträdet.

§109

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat och kyrkoherden ledde oss i bön.
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