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Kyrkorådet

§33

Sammanträdets öppnande

Ordförande Karin Greenberg Gelotte hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
På uppdrag av ordföranden förrättade sekreteraren upprop, varvid noterades att för ordinarie
ledamot Anna Svensson tjänstgjorde ersättare Lotta Wahlqvist (§ 33-35).
Dagordningen korrigerades med § 40 b Distriktsrådet i Länsmansgården.

§34

Val avjusteringsperson
Förslag: Anders Westerberg

Beslut

Kyrkorådet beslutade

att till justeringsperson välja Anders Westerberg
Justering 23 april kl. 14. 00 i Lundby församlingshem

Barnkonsekvensanalys:
Barn bedöms inte påverkas av val avjusteringsperson.

§35

Ekonomisk rapport

Ekonom Anders Ivarsson lämnade ekonomisk rapport.

Ordförande Justerare
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§36

ÅR 2019

Slutrevision med E & Y har genomförts utan erinran. De iakttagelser som gjorts är
system relaterade och utanför församlingens kontroll. Servicebyrån är informerad och
kommunicerar med utvecklingsgruppen för GAS (Gemensamt arbetssätt, ekonomi och
personal).
Verksamhetsberättelsen kommer i separat dokument.

Kyrkorådet beslutade föreslå Kyrkofullmäktige besluta

att godkänna årsbokslut 2019 enligt bilaga 1.

Barnkonsekvensanalys:
Barn bedöms inte påverkas av beslutet.

§37

Servicebyrå - avtal

Kyrkorådet beslutade

att teckna avtal enligt bilaga 2.

Barnkonsekvensanalys:
Barn bedöms påverkas av beslutet då det är positivt att församlingen har tecknat avtal då det
frigör resurser till den grundläggande uppgiften.

§38

Inköpspolicy

Kyrkorådet att beslutade

att anta Inköpspolicy enligt bilaga 3 och att den ersätter tidigare poticy.

Barnkonsekvensanalys:
Barn bedöms påverkas av beslutet och det är positivt att församlingen har en inköpspolicy
som reflekterar kring rättvisa och värnar långsiktigt kring miljön.

Ordförande Justerare
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§39

Uthyrningspolicy - avgifter

Kyrkorådet beslutade
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att anta Uthyrningspolicy enligt bilaga 4 och att den gäller fr.o. m.
2020-05-01.

Barnkonsekvensanalys:
Barn bedöms påverkas av beslutet och det är positivt att det finns tydliga riktlinjer kring
uthyrning.

§40

a) Nominering Distriktsrådet Biskopsgården

Kyrkorådet beslutade

att utse följande personer till Distriktsrådet i Biskopsgården för perioden 1 maj 2020
till 30 april 2021 (eller under en period av ungefär ett år).

Kwasi Gyamfi
Kubrom Haile
Otto Hansen
Gösta Bågenholm
Monica Jonsson
Sven-Olof Karlsson

b) Distriktsrådet Länsmansgården

Kyrkorådet beslutade

att med anledning av att inget Öppet Forum kunnat hållas under våren så förlängs
perioden för nuvarande Distriktsråd tills dess att Öppet forum med nomineringar
kan hållas i höst.

Barnkonsekvensanalys:
Vid val görs ingen barnkonsekvensanalys.

Ordförande Justerare
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§41

Brämaregårdens ombyggnation

Kyrkorådet beslutade

att uppdra åt kyrkoherden att jobba vidare med de planer som lagts fram hittills.

att uppdra åt kyrkoherden att jobba vidare med ombyggnation av köket i
Prästgården (i Brämaregården), bilaga 5.

Barnkonsekvensanalys:
Barn bedöms påverkas av beslutet, det är viktigt att barns perspektiv tas tillvara vid
ombyggnationer.

§42

Bestämma datum för möte med Länsmansgårdens personal och
distriktsrådet i Länsmansgården

Kyrkorådet beslutade

att

att

möta personalen och Distriktsrådet i Länsmansgården 24/8.

uppdra åt Kyrkoherden at undersöka möjligheten att boka in ett möte med
Distriktsrådet i maj.

Barnkonsekvensanalys:
Beslutet om datum för sammanträden kan påverka barn indirekt genom att vårdnadshavare
kan vara några av de förtroendevalda som beslutet berör.
När tider för sammanträdena beslutas i god tid finns större möjlighet för vårdnadshavare att
kunna planera för att försöka undvika att barn drabbas indirekt.

Ordförande

'^
Justerare
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§43

Bestämma nya datum för Regnbågsnyckeln

Kyrkorådet beslutade

att nya datum för resterande tillfällen blir 14/9, 1 2/10 och 23/11 ,
kl. 18. 15-20. 00.

Barnkonsekvensanalys:
Beslutet om datum för sammanträden kan påverka barn indirekt genom att vårdnadshavare
kan vara några av de förtroendevalda som beslutet berör.
När tider för sammanträdena beslutas i god tid finns större möjlighet för vårdnadshavare att
kunna planera för att försöka undvika att barn drabbas indirekt.

§44

Delegationsbeslut från Kyrkoherden

Delegationsprotokollen anmäldes.

§45

Anmälningsärenden
Anmälda handlingar:

1. Distriktsrådet i Kyrkbyn-Alvstranden, protokoll, 2020-02-18
2. Göteborgs begravningsdelegerade, protokoll, 2020-02-27
3. Göteborgs begravningsstyrelse, protokoll, 2020-03-04
4. Ekonomi- och fastighetsutskottet, minnesanteckningar, 2020-03-10
5. Redovisning 2019, Kyrkans familjerådgivning
6. Distriktsrådet Biskopsgården, protokoll, 2020-03-08
7. Distriktsrådet Tolered, protokoll, 2020-03-04
8. Brev från föräldrar till barn på förskolan Båten
9. Stiftelsestyrelsen, protokoll, 2020-03-24
10. Arbetsutskottet, protokoll, 2020-04-06

Ordförande Justerare
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§46

Ordföranden informerar

Ordförande Karin Greenberg Gelotte informerade om att lönesamtal med Kyrkoherden är
framflyttat till hösten.

§47

Kyrkoherden informerar

Rapport enligt bilaga 6.

§48

Övriga frågor

Ordförande informerade om ett samarbete som Tynnereds församling har med
Räddningsmissionen, Maträtt. Kan vara intressant för KR att lyssna till andra församlingars
initiativ. Undersöker möjligheten att Emil Mattsson, Räddningsmissionen kommer och berättar
vid senare tillfälle.

§49

Mötets avslutande

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

Ordförande Justerare


