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FÖRSAMLING 2020-01-27 

§ 1 

§2 

§3 

§4 

§5 

§6 

§7 

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 Ann-Marie Ericson att justera protokollet, måndag 3 februari, 
17:00. 

Verksamhetsstyrning 
Lars Björksell och Maria Frykberg från Göteborgs stift presentera Verktyg for 
verksamhetsstyrning. Ett material som är framtaget med syfte att underlätta styrning och 
ledning i församlingar och att skapa en röd tråd från församlingsinstruktion till 
verksamhetsplaner. 

Ordförande tackar för presentationen. 

Föregående protokoll 
Ann-Marie Ericson efterfrågar svar från kansliet gällande inlämnade av utdrag från 
polisregistret, KR 2019-12-16, § 165. Förskoleförvaltningen hämtar in utdrag direkt från 
polismyndigheten. 

Kyrkorådet beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

Information 
a. Framtiden i Björlanda 

Leif Wretljung presenterar beslutsunderlag och informerar om tankarna bakom projektet. 
Underlaget diskuteras och resulterar i ett beslut, se§ 8. 

b. Ekonomi Verksamhetsuppföljning per december månad redovisas inte på grund av att det 
är preliminära siffror med många ändringar i bokslutet. 

c. Kyrkoherden informerar 
- Personalärende redovisas. 
- Rekrytering, se beslut § 9. 
- Rapport om ideellafesten. Kyrkorådet framför ett tack. 
- Stefan Martinsson från Abrigo kommer 30 januari ti ll prästmötet och informerar om 

verksamheten. 
- Rapport från prästvigning samt inbjudan till välkomnande av pastorsadjunkt Johanna 

Wikberg i Torslanda kyrka söndagen den 2 februari, 17:00. 
- lnkluderingsgrupp skapad, består av Martin Schild, Pia Blomqvist och Mikael 

Fransson. 

- Ewalina Lyckegård har utsetts till projektledare för arbetet med lokalförsörjningsplan. 
d. Ordförande informerar 

- Hemmahamn - nytt från sjömanskyrkan, sista numret har kommit. 

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§8 Framtiden i Björlanda 
Leif Wretljungs information, § 7a om framtiden i Björlanda behöver beredas ytterligare. 

Yrkande: 

Mats Johansson yrkar att ärendet överlämnas till ledningsgruppen/arbetsutskottets 
gemensamma möte 30 januari för vidare beredning av arbetsutskottet 17 februari. 

Kyrkorådet beslutar enligt Mats Johanssons yrkande. 

§ 9 Tillsättande av intervjugrupp 
Sökande till den vakanta komministertjänsten har inkommit. Två representanter från 
kyrkorådet ska ingå i intervjugruppen. 

Kyrkorådet beslutar att utse Inger Hennansson och Roland Hortlund till representanter i 
intervjugruppen för komministertjänsten. 

§ 10 Mötet avslutas 
Kyrkoherden håller en kort andakt och ordförande förklarar mötet avslutat. 

·································································· .. ............ . 
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