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Plats och tid:   Högsbo församlingshem, 2017-11-26, kl 13.30-14.10 
Beslutande: 
Jennifer Cardell (S) 
Maria Linderås (Posk) 
Terese Engvall (Öka) 
Anna Stenberg (Visk) 
Jens Lindström (S) 
Ingbritt Barcklund (S) 
Maria Gyllenhammar (Posk) 
Johan Gustavsson (Öka) 
Richard Brodd (Fisk) 
Lars Edmar (S) 
Mauritz Palm (Posk) 
Olof Hornby (Öka) 
K-G Fridman (FK) 
Viola Janson (S) 
Björn Edvardsson (S) 
Marine Clarin Hellman (Posk) 

Tomas Rosenlundh (Öka) 
Birgitta Adler (S) 
Per Lycke (Posk), tjg ers 
Frida Brännström Olsson (Öka) 
Carita Lundgren Grönbäck (Fisk) 
Niklas Holm Hansen Gustafsson (S) 
Lennart Weibull (Posk) 
Anita Edman, (S) 
Marianne Wallgren (Öka), tjg ers 
Uno Rodin (S) 
Nils Kaiser (Öka), ordförande 
Gunvor Hagelberg (Posk), 1:e vice ordfö-
rande 
Magnus Hermansson Adler (S), 2:e vice 
ordförande 

    
Ersättare: Lisbeth Eriksson (S), Inga-Lill Femenias (S), Olof Svensson (S), Charlotta 
Wesslau (Fisk), Marina Bykova (FK), Regina Söderlund (Posk), Daniel Karlberg(Posk) och 
Viktor Lund (Öka) 
 
Närvarande kyrkoherde: Anders Leitzinger 
   
Sekreterare:   Catharina Fredriksson 
 
Paragrafer:   §§ 19-52 
 
Underskrifter: Ordförande:______________________________________ 
     Nils Kaiser  
 Justerande:______________________________________ 
     Jennifer Cardell         Tomas Rosenlundh 
 Sekreterare:_______________________________________ 

    Catharina Fredriksson 
 
ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Kyrkofullmäktige i Carl Johans pastorat  
 
Sammanträdesdatum:     2017-11-26 
 
Datum för anslags     Datum för anslags 
uppsättande: 2017-     nedtagande:  201 - 
 
Förvaringsplats för protokollet: Carl Johans församlingshem 
Underskrift:     ______________________________________ 
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§ 19. Öppnande 
 
Efter inledning av Maria Linderås med andakt, bön och psalmsång förklarade ordförande Nils 
Kaiser sammanträdet öppnat och upprop förrättades. 
 
 
 
 
§ 20. Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering 
 
Till justerare valdes Jennifer Cardell och Tomas Rosenlundh. Justering kommer att ske från 
måndag 4 december i Carl Johans församlingshem. 
 
 
 
 
§ 21. Dagordning 
 
Ordförande Nils Kaiser lyfte ytterligare en punkt, val av ombud och ersättare till Svenska kyr-
kans arbetsgivarorganisations arbetsgivarkonferenser, till dagens möte. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att lägga till punkten till dagordningen. 
 
 
 
 
§ 22. Val av sex ledamöter och tre ersättare till begravningsdelegerade i  

Göteborgs begravningssamfällighet 
 
Valberedningen har lämnat förslag till ledamöter och ersättare till begravningsdelegerade för 
perioden 1/1 2018 – 31/12 2021. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att till ordinarie ledamöter välja:  

Jens Lindström (S) 
Birgitta Adler (S)  
Tomas Rosenlundh (Öka) 
Nils Kaiser (Öka) 
Gunvor Hagelberg (Posk) 
Mauritz Palm (Posk), 

 
att till ersättare välja: 

Uno Rodin (S)  
Marianne Wallgren (Öka)  
Maria Gyllenhammar (Posk) 
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§ 23. Ordning för ersättarnas tjänstgöring till begravningsdelegerade i  

Göteborgs begravningssamfällighet 
 
Valberedningen har lämnat förslag till ordning för inkallande av ersättare till begravningsdele-
gerade. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att ersättarna tjänstgör i första hand för den egna gruppen och i andra hand i den ordning de är 
uppförda i detta protokoll.  
 
 
 
§ 24. Fastställa antal ledamöter och ersättare i valnämnden 
 
Valberedningen har lämnat förslag på att antalet ska vara sju ordinarie ledamöter i valnämn-
den. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att valnämnden ska bestå av sju ordinarie ledamöter. 
 
 
 
§ 25. Val av ledamöter i valnämnden 
 
Valberedningen har lämnat förslag till ledamöter i valnämnden för perioden 1/1 2018 – 31/12 
2021. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att till ordinarie ledamöter välja: 

Rolf Andersson (S)  
Tomas Rosenlundh (Öka) 
Yvonne Kjellström (Posk) 
Maria Gyllenhammar (Posk) 
Anna Stenberg (Visk) 
Richard Brodd (Fisk) 
K-G Fridman (FK) 

 
 
 
§ 26. Val av ordförande och vice ordförande i valnämnden 
 
Valberedningen har lämnat förslag på ordförande och vice ordförande i valnämnden för peri-
oden 1/1 2018 – 31/12 2021. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att till ordförande välja Tomas Rosenlundh (Öka). 
 
att till vice ordförande välja Yvonne Kjellström (Posk). 
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§27. Fastställa antal ledamöter och ersättare i kyrkoråd 
 
Valberedningen har lämnat förslag på att antalet ska vara tio ordinarie ledamöter och sju er-
sättare i kyrkorådet. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att kyrkorådet ska bestå av tio ordinarie ledamöter och sju ersättare. 
 
 
 
 
§ 28. Val av ledamöter och ersättare i kyrkoråd 
 
Valberedningen har lämnat förslag till ledamöter och ersättare i kyrkorådet för perioden 1/1 
2018 – 31/12 2021. 
 
Yrkande 
Anna Stenberg (Visk) yrkar att ledamöterna i kyrkorådet ska tillsättas proportionerligt. 
 
Propositionsordning 
Ordförande Nils Kaiser ställer proposition på Anna Stenbergs yrkande och konstaterar att 
Anna Stenbergs yrkande avslagits. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att till ordinarie ledamöter välja:  

Björn Edvardsson (S) 
Jens Lindström (S) 
Magnus Hermansson Adler (S) 
Ingbritt Barcklund (S) 
Maria Linderås (Posk) 
Marine Clarin Hellman (Posk) 
Bo Bergström (Posk) 
Johan Gustavsson (Öka) 
Frida Brännström Ohlson (Öka) 
Marianne Wallgren (Öka) 

 
att till ersättare välja: 

Anna Stenberg (Visk) 
Richard Brodd (Fisk) 
K-G Fridman (FK) 
Anita Edman (S 
Lisbeth Eriksson (S) 
Per Lycke (Posk) 
Nils Kaiser (Öka) 

 
 
 
 



Carl Johans pastorat      
  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
Kyrkofullmäktige    2017-11-26             Nr 2 / 2017_    

Just sign   Ordf sign 

5 

 
Reservation av Anna Stenberg 
Jag vill reservera mig mot beslutet att kyrkorådet består av tio ledamöter där Visk genom val-
tekniskt samarbete utesluts. Jag har valt att engagera mig i arbete för kyrkans bästa och blev 
glad och tacksam när jag fick flest personröster i Carl-Johan. Jag trodde att jag skulle få en 
demokratiskt tilldelad plats i kyrkorådet och såg fram emot att lära mig nya saker och bidra 
till en stark och levande kyrka där alla är välkomna.  I förslaget till Församlingsinstruktion för 
Carl Johans pastorat står under "Identitet och uppdrag: "Carl Johans pastorat skall vara en öp-
pen och inkluderande folkkyrka med ett kärleksbudskap som berör, befriar och väcker viljan 
till engagemang och delaktighet..." Jag tycker att valberedningsprocedurer inte ska undantas 
från detta. 
 
 
 
 
§ 29. Ordning för ersättarnas tjänstgöring i kyrkoråd 
 
Valberedningen har lämnat förslag till ordning för inkallande av ersättare till kyrkorådet. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att ersättarna tjänstgör i första hand för den egna gruppen och i andra hand i den ordning de är 
uppförda i detta protokoll.  
 
 
 
§ 30. Val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande i kyrkoråd 
 
Valberedningen har lämnat förslag på ordförande och vice ordförande i kyrkorådet 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att till ordförande välja Björn Edvardsson (S). 
 
att till 1:e vice ordförande välja Maria Linderås (Posk). 
 
att till 2:e vice ordförande välja Johan Gustavsson (Öka). 
 
 
 
§ 31. Tid för uppdrag som ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande i  

kyrkoråd 
 
Valberedningen har lämnat förslag på att tid för uppdrag som ordförande och vice ordförande 
i kyrkorådet ska vara fyra år, 1/1 2018 – 31/12 2021. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att tid för uppdrag för ordförande och vice ordförande ska vara fyra år. 
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§ 32. Tid för uppdrag i församlingsråden i Carl Johans pastorat 
 
Valberedningen har lämnat förslag på att tid för uppdrag i församlingsråden ska vara två år, 
1/1 2018 – 31/12 2019. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att tid för uppdrag för de fyra församlingsråden ska vara två år. 
 
 
 
 
§ 33. Ordning för ersättarnas tjänstgöring i församlingsråden i Carl Johans  

pastorat 
 
Valberedningen har lämnat förslag till ordning för inkallande av ersättare till församlingsråd. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att ersättarna tjänstgör i den ordning de är uppförda i detta protokoll.  
 
 
 
 
§ 34. Tid för uppdrag som ordförande och vice ordförande i församlingsråden i 

Carl Johans pastorat 
 
Valberedningen har lämnat förslag på att tid för uppdrag som ordförande och vice ordförande 
i församlingsråd ska vara två år, 1/1 2018 – 31/12 2019. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att tid för uppdrag för ordförande och vice ordförande ska vara två år. 
 
 
 
 
§ 35. Fastställa antal ledamöter och ersättare i församlingsråd i Carl Johans 

församling 
 
Valberedningen har lämnat förslag på att antalet ska vara sex ordinarie ledamöter och fem er-
sättare i församlingsråd i Carls Johans församling. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att församlingsrådet i Carl Johans församling ska bestå av sex ordinarie ledamöter och fem er-
sättare. 
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§ 36. Val av ledamöter och ersättare i församlingsråd i Carl Johans församling 
 
Valberedningen har lämnat förslag till ledamöter och ersättare i församlingsråd i Carls Johans 
församling för perioden 1/1 2018 – 31/12 2019. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att till ordinarie ledamöter välja: 

Lennart Weibull 
Per Lycke 
Agneta Eriksson 
Maria Linderås 
Anni Bergström 
Magnus Hermansson Adler 

 
att till ersättare välja: 

Mauritz Palm 
Claes I Helgesson 
Marina Bykova 
Regina Söderlund 
Carita Lundgren Grönbäck 

 
 
 
 
§ 37. Val av ordförande i församlingsråd i Carl Johans församling 
 
Valberedningen har lämnat förslag på ordförande i församlingsråd i Carls Johans församling 
för perioden 1/1 2018 – 31/12 2019. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att till ordförande välja Lennart Weibull. 
 
 
 
 
§ 38. Fastställa antal ledamöter och ersättare i församlingsråd i Högsbo  

församling 
 
Valberedningen har lämnat förslag på att antalet ska vara sex ordinarie ledamöter och fyra er-
sättare i församlingsråd i Högsbo församling. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att församlingsrådet i Högsbo församling ska bestå av sex ordinarie ledamöter och fyra ersät-
tare. 
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§ 39. Val av ledamöter och ersättare i församlingsråd i Högsbo församling 
 
Valberedningen har lämnat förslag till ledamöter och ersättare i församlingsråd i Högsbo för-
samling för perioden 1/1 2018 – 31/12 2019. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att till ordinarie ledamöter välja:  

Viktor Lund 
Daniel Karlberg 
Marine Clarin Hellman 
Anita Edman 
Gustaf Fernlöf 
Helena Backstad 

 
att till ersättare välja: 

Dan Melander 
Lisbeth Eriksson 
Inga-Lill Femenias 
Kristian Gemfeldt 

 
 
 
 
§ 40. Val av ordförande i församlingsråd i Högsbo församling 
 
Valberedningen har lämnat förslag på ordförande i församlingsråd i Högsbo församling för 
perioden 1/1 2018 – 31/12 2019. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att till ordförande välja Viktor Lund. 
 
 
 
 
§ 41. Fastställa antal ledamöter och ersättare i församlingsråd i Masthuggs för-

samling 
 
Valberedningen har lämnat förslag på att antalet ska vara sex ordinarie ledamöter och fyra er-
sättare i församlingsråd i Masthuggs församling. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att församlingsrådet i Masthuggs församling ska bestå av sex ordinarie ledamöter och fyra er-
sättare. 
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§ 42. Val av ledamöter och ersättare i församlingsråd i Masthuggs församling 
 
Valberedningen har lämnat förslag till ledamöter och ersättare i församlingsråd i Masthuggs 
församling för perioden 1/1 2018 – 31/12 2019. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att till ordinarie ledamöter välja: 

Kerstin Ahnberg 
Anna Stenberg  
Bo Bergström 
K-G Fridman  
Lena Sandberg 
Olof Hornby 

 
att till ersättare välja: 

Viola Jansson 
Karin Opperdoes 
Birgitta Eckerström  
Ylva Fredén Engvall 

 
 
 
 
§ 43. Val av ordförande i församlingsråd i Masthuggs församling 
 
Valberedningen har lämnat förslag på ordförande i församlingsråd i Masthuggs församling för 
perioden 1/1 2018 – 31/12 2019. 
 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att till ordförande välja Anna Stenberg. 
 
 
 
 
§ 44. Fastställa antal ledamöter och ersättare i församlingsråd i Oscar Fredriks 

församling 
 
Valberedningen har lämnat förslag på att antalet ska vara sex ordinarie ledamöter och fyra er-
sättare i församlingsråd i Oscar Fredriks församling. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att församlingsrådet i Oscar Fredriks församling ska bestå av sex ordinarie ledamöter och fyra 
ersättare. 
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§ 45. Val av ledamöter och ersättare i församlingsråd i Oscar Fredriks  

församling 
 
Valberedningen har lämnat förslag till ledamöter och ersättare i församlingsråd i Oscar Fred-
riks församling för perioden 1/1 2018 – 31/12 2019. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att till ordinarie ledamöter välja:  

Marianne Wallgren 
Elisabeth Eaton 
Lilian Stenvall 
Frida Brännström Olsson  
Pär Söderberg  
Hans-Olof Andrén 

 
att till ersättare välja: 

Terese Engvall  
Mattias Hallberg 
Tomas Rosenlundh 
Inger Järpendahl 

 
 
 
 
§ 46. Val av ordförande i församlingsråd i Oscar Fredriks församling 
 
Valberedningen har lämnat förslag på ordförande i församlingsråd i Oscar Fredriks församling 
för perioden 1/1 2018 – 31/12 2019. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att till ordförande välja Marianne Wallgren. 
 
 
 
 
§ 47. Val av auktoriserat revisionsbolag 
 
Kyrkofullmäktiges presidium har beslutat, efter anbudsförfarande, att anlita Ernst & Young 
AB som revisionsbolag. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att utse Ernst & Young AB till auktoriserat revisionsbolag, enligt KO 48:2, för perioden 1/1 
2018 – 31/12 2021. 
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§ 48. Val av ombud och ersättare till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations 

(SKAO:s) arbetsgivarkonferenser för mandatperioden 2018-2021 
 
Valberedningen har lämnat förslag till ledamöter och ersättare till Svenska kyrkans arbetsgi-
varorganisations arbetsgivarkonferenser för perioden 1/1 2018 – 31/12 2021. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att till ombud välja: 

Anders Leitzinger 
Björn Edvardsson 
Maria Linderås 

 
att till ersättare välja: 

Johan Gustavson 
Nils Kaiser 
Gunvor Hagelberg 

 
 
 
 
§ 49. Ordning för ersättarnas tjänstgöring till Svenska kyrkans arbetsgivaror-

ganisations (SKAO:s) arbetsgivarkonferenser 
 
Valberedningen har lämnat förslag till ordning för inkallande av ersättare till Svenska kyrkans 
arbetsgivarorganisations arbetsgivarkonferenser. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att ersättarna tjänstgör i den ordning de är uppförda i detta protokoll.  
 
 
 
 
§ 50. Sammanträden för kyrkofullmäktige för 2018 
 
Kyrkofullmäktiges presidium har lämnat förslag till kyrkofullmäktiges sammanträden under 
2018. Plats för sammanträde blir Carl Johans församlingshem. 
 
Kyrkofullmäktige beslutar 
att fastställa följande tider för sammanträden: 

Måndag 12 mars kl 18.00 
Måndag 28 maj kl 18.00 
Måndag 12 november kl 18.00 
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§ 51. Yttrande av kyrkoherde Anders Leitzinger 
 
”Jag kan konstatera att det är olyckligt att inte röstetalet för Visk avspeglar sig i kyrkorådet 
men jag kan samtidigt konstatera att det är olyckligt att Visk inte hade tillräckligt med kandi-
dater för att bemanna alla sina platser i fullmäktige. Jag anser dock att valberedningens arbete 
och omröstningen i kyrkofullmäktige skett helt enligt Kyrkoordningen.  
 
Jag vill uppmuntra alla nomineringsgrupper som inte har lokalföreningar i Carl Johan att bilda 
sådana. Dessa spelar en viktig roll för en levande demokrati i pastoratet mellan valen. Pastora-
tet bistår gärna med resurser såsom utbildning och information inför kommande val.” 
 
 
 
§ 52. Avslut 
 
Ordförande Nils Kaiser tackade alla deltagare och förklarade sammanträdet avslutat. 
 


