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S enskal rkan
LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§1

Sammanträdets öppnande
Före sammanträdet förde kyrkorådet samtal med distriktsrådet i Kyrkbyn-Älvstranden. Tre
frågor att ta med från samtalet är; för hur lång tid man väljs, namnet "Öppet forum" och
önskemål om att kyrkorådsledamot närvarar vid dessa möten.

Dagens mötesordförande Jerker Schmidt hälsade alla välkomna, inledde med en bön och
förklarade mötet öppnat.
På uppdrag av ordföranden förrättade sekreteraren upprop, varvid noterades att för ordinarie
ledamot Anna Svensson tjänstgjorde ersättare Lotta Wahlqvist.

§2

Val avjusteringsperson
Förslag: Lena Sällström

Beslut

Kyrkorådet beslutade

att till justeringsperson välja Lena Sällström.
Tid för justering: 23 januari i Lundby församlingshem.

Barnkonsekvensanalys:
Barn bedöms inte påverkas av val avjusteringsperson.

§3
Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen diskuterades och det framfördes ett tack till biträdande kyrkoherde
Susanne Rikner för det arbete som utförts med församlingsinstruktionen.
En arbetsgrupp bestående av kyrkoherden, Jerker Schmidt och Lotta Wahlqvist kommer att gå
igenom materialet och göra vissa justeringar till nästa KR, 9 mars, då församlingsinstruktionen
enligt tidsplanen ska beslutas av kyrkorådet för att sedan fastställas av Kyrkofullmäktige.

Ordförande Justerare

^



\Jb' 3(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-01-20

S enska kyrkan
LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§4

Ekonomi

Ekonom Anders Ivarsson lämnade ekonomisk rapport.
Ordförande Karin Greenberg Gelotte informerade om ett möte som hon, Kent Wikström och
Anders Ivarsson haft med Göteborgs stad, fastighetskontoret, angående arrendeavtal. Detta
kommer också att tas upp på budgetdagen 22 februari.

§5

Entréavgifter - konserter

Kyrkorådet diskuterade ekonomin kring de planerade konserterna i församlingen 2020. Det är
en högkvalitativ konsertverksamhet, men församlingen behöver se över sina kostnader.
l budgeten för 2020, som antogs av kyrkofullmäktige 2019-10-30, finns intäkter upptagna som
bygger på att vissa konserter avgiftsbeläggs.

Efter diskussionerna inkom två yrkanden.
. Karin Greenberg Gelotte yrkade bifall till förslaget.

. Annika Larsson yrkade om bordläggning av förslaget till budgetdagen 22 februari.

Efter omröstning begärdes votering om frågan skulle bordläggas eller avgöras på kvällens
sammanträde.
Rösterna utföll med 6 röster för att frågan skulle avgöras under kvällens sammanträde och 3
röster för Annika Larssons förslag om bordläggning.
Beslutades att frågan skulle avgöras på kvällens sammanträde. Se bilaga .1

Därefter beslutade Kyrkorådet:

att vissa konserter ska avgiftsbeläggas.

att

att

nivåerna för entréavgifter för konserter sätts till 150 kr/vuxen,
80 kr/studerande och pensionärer. För person under 18 år det avgiftsfritt.

kyrkoherden får besluta om förändringar i avgifternas storlek.

Barnkonsekvensanalys:
Barn kan komma att påverkas av beslutet, entré för personer under 18 år kommer att
undantas från att avgiftsbeläggas.

Ordförande Justerare

^
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§6
Förskolan Båten

Muntlig rapport och diskussion om förskolan Båten och dess verksamhet, personal och
ekonomi. Kyrkorådet konstaterar att Kyrkoherden har i sina uppgifter att arbeta vidare med att
balansera ekonomin.

Det framfördes ett tack till utvecklingsledare Sara Sandelin för sitt arbete med att ta fram
underlag till kyrkorådet.

§7
Diakonipastoral med inriktning ekonomisk och social utsatthet i Lundby
församling.

Kyrkorådet beslutade:

att anta bifogad Diakonipastoral som ett Visionsmål för Kyrkoherden att jobba vidare
med. Bilaga 2.

Barnkonsekvensanalys:
Barn bedöms kunna påverkas av beslutet beroende på innehållet och inriktningen i den
framtida diakonipastoralen.

§8

Personuppgiftspolicy

Dataskyddsombudet Intechrity uppmanar församlingen att fastställa en uppdaterad
personuppgiftspolicy. Bilaga 3.

Kyrkorådet beslutade:

att fastställa bifogad Personuppgiftspolicy.

Barnkonsekvensanalys:
Barn bedöms kunna påverkas av beslutet, det är positivt att församlingen följer lagar och
regelverk.

Ordförande Justerare

^
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§9

Promemoria "Om biskopens uppdrag och tillsyn"

Lundby församling har blivit utsedda som en av två församlingar i Göteborgs stift till att vara
remissförsamling. Remisslistan saknades i utskicket till sammanträdet, men återfinns i
bilaga 4, promemorian i sin helhet.

Kyrkorådet beslutade:

att tillstyrka varje förslag i promemorian.

Barnkonsekvensanalys:
Barn bedöms inte påverkas av beslutet då tjänsterna som berörs redan tidigare haft tillsyn av
biskop, skillnaden är att man nu vill tydliggöra vilken biskop som svarar för tillsynen.

Ordförande Justerare

^ -\
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§10

Justering av "Reglemente om ersättning till församlingens
förtroendevalda"

Vid kyrkofullmäktiges sammanträde 2018-06-12 antogs "Beslut rörande ersättning till
församlingens förtroendevalda". Därefter har ytterligare beslut tagits vid sammanträdet
2019-10-30 angående ersättning till förtroendevalda revisorer. Därutöver föreslås vissa
justeringar för att göra reglementet tydligare.

Förslaget diskuterades.

Kyrkorådet beslutade:

att korrigera § 5 i reglementet till: "Kostnader ersätts enligt Skatteverkets regler för
fri kostförmån."

Två yrkanden framkom.

. Karin Greenberg Gelotte yrkar bifall till Reglementet i sin helhet.

. Annika Johansson yrkar att § 4 inte ska förändras.

Yrkandena ställdes mot varandra och ordförande fann att Karin Greenberg Gelottes förslag
fick majoritet.

Kyrkorådet beslutade:

att föreslå Kyrkofullmäktige besluta

att anta justerat och uppdaterat Reglemente om ersättning till församlingens
förtroendevalda

Bilaga 5.

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

§11

Delegationsbeslut från Kyrkoherden
Finns i pärm.

Ordförande Justerare

^
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§12

Anmälningsärenden
Anmälda handlingar:

1. Distriktsrådet i Kyrkbyn-Älvstranden, protokoll, 2019-12-04
2. Begravningssamfälligheten i Göteborg, protokoll, 2019-12-04
3. Distriktsrådet Brämaregården, protokoll 201 9-11 -12
4. Distriktsrådet Länsmansgården, protokoll, 2019-1 2-11
5. Arbetsutskottet, protokoll, 2020-01-08

§13
Ordföranden informerar

Ordförande Karin Greenberg Gelotte informerade om att hon mottagit ett brev från Ing-Marie
Gustavsson, vice ordförande i stiftsstyrelsen, och läste upp det:

"Kyrkoherden i Lundby har gett bra svar vid intervjuer i Radio Göteborg om Svenska kyrkan
vad gäller ekonomi, sjunkande medlemstal och insatser för människor i utsatta situationer.
Även bra inslag på FB och Instagram från Lundby församling. Bra artiklar i GP och sociala
media med diakoners arbete bland äldre. Det är positivt för oss alla i Svenska kyrkan. Jag är
helt övertygad om och vet att ni förtroendevalda bidrar till att detta goda arbete kan ske i
Lundby församling!"

§14

Kyrkoherden informerar

Rapport enligt bilaga 6.

§15

Övriga frågor

Inga övriga frågor

§16

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

Ordförande Justerare

^


