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§ 1 8 Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet och ber en bön. 

§ 19 Upprop 

Upprop förrättas följt av presentation av ledamöter och ersättare. 

§ 20 Fastställande av dagordning 

Kyrkorådet godkänner dagordningen. Övriga frågor se§ 33. 

§ 21 Justering samt datum för justering 

Kyrkorådet beslutar att utse Mikael Fransson att justera protokollet, 7 mars 17:30 

§ 22 Information 

a. Utbildning/fortbildning förtroendevalda Ordförande informerar om olika 

utbildningar för förtroendevalda. Böckerna Du är vald och Nyckel till Svenskakyrkan 

delas ut på mötet. Kyrkans Tidning har en utbildningssatsning för förtroendevalda. 

Ett webbinarium om Existentiell hälsa, finns att se på livsstilsverktyget/Svenska kyrkan 

Kyrkans Tidning har en utbildningssatsning för förtroendevalda. 

b. Beslut om prenumerationer på Kyrkans Tidning finns sedan tidigare. Listan uppdateras 

med nya ledamöter och ersättare. Erbjudande skickas ut till ej närvarande, gäller även 

kyrkofullmäktige. 

c. Gemensamt fortbildningsdygn 22-23 april på Marstrands havshotell. Anmälan 

om deltagande görs på mötet eller snarast för de som inte kunde ge besked eller 

saknades på sammanträdet. Föredragshållare är författaren Göran Larsson. 

d. Organisation Riskbedömning görs med alla anställda på stormötet 2 mars. Ordförande 

kallar kyrkorådet till informationsmöte. 

e. Personal Information om pågående rekryteringar, anställning och avtackningar. 

f. Arbetsmiljö Fysiska arbetsmiljöronder är på gång. Arbetsplatsolyckan följs upp och 

åtgärder vidtas för att undvika att det händer igen. 

g. Änglagården Inbjudan till digital utbildning för huvudman för förskola i Svenska 

kyrkan skickas ut till ledamöter och ersättare. 

h. Ekonomi Preliminär resultatrapport för januari. Bokslutsarbetet pågår. 

Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

§ 2 3 Val av övriga utskott 

Kyrkorådet beslutade att tillsätta ett arbetsutskott och ledamöter valdes 2022-01-31 , § 6. 

Kyrkorådet beslutar att inrätta ett fastighetsutskott och ett finansutskott och uppdrar åt 

arbetsutskottet att ta fram förslag till ledamöter och riktlinjer för utskotten. 

Justerandes sig atur Utdrags bestyrkande 
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§ 24 Val av kyrkvärdar 2022 -2025 Dnr:F2022-050 

Kyrko rådet har till uppgift att välja kyrkvärdar för mandatperioden. En av kyrkvärdarna 

ska tillsamman med kyrkoherden ansvara för kyrkobyggnadernas inventarier. 

Kyrkorådet beslutar att välja följande personer till kyrkvärdar: 

Amhults kyrka 

Björlanda kyrka 

Torslanda kyrka 

Mats Johansson, Curt Hammar, Emma Varkey och 

Ulrika Thieme Högberg. 

Håkan Magnusson, Pia Magnusson, Mikael Fransson, Åse 

Fransson, Maria Norlander,Jan Spånslätt och Annika Odmyr. 

Maria Blomgren, Ragnhild Conradsson, Ann-Marie Ericson, 

Anna-Karin Garpebring, Bengt Liljeqvist och Leif Wretljung. 

Till kyrkvärd som ansvarar för kyrkobyggnadernas inventarier väljs Håkan Magnusson. 

§ 25 Kollektkommitte Dnr:F2021-037 

Kyrkorådet har till uppgift att besluta om kollektändamål vid församlingskollekter. 

Förslag finns att återinföra kollektkommitten som togs bort 2021. 

Kyrkorådet beslutar att tillsätta en kollektkommitte bestående av Ulrika Thieme Högberg, 

Maria Norlander och Ewa Selin. 

§ 2 6 Församlingskollekt D nr: F 2021-037 

Med anledning av kriget i Ukraina finns önskemål om att ändra beslutat ändamål för 

församlingskollekter. Beslut för februari-mars togs 2022-01-31, § 12 

Kyrkorådet beslutar att församlingskollekterna från och med mars månad ändras till Act, 

Ukraina. Nytt beslut tas när kollektkommitten har inkommit med förslag. 

§ 2 7 Julkommitte D nr: F 2021-046 

Kyrkorådet beslutade 2022-01-31, § 15 att tillsätta en julkommitte. 

Kyrkorådet beslutar att välja Anna Svanvik och Henrik Rådberg som kyrkorådets 

representanter och uppdrar åt kyrkoherden att utse två anställda varav en är 

sammankallande. 

§ 28 lntervjugrupper onr:F2021-039,F2022-040 

Två intervjugrupper ska tillsättas efter beslut om åter besättning av tjänster 2022-01-31. 

Kyrkorådet beslutar att utse Inger Hermansson, Roland Hortlund och Bengt Nilsson som 

kyrkorådets representanter i intervjugruppen för organisttjänsten. Kyrkoherden och Carl 

Markman ingår också i gruppen. 

Kyrkorådet beslutar att utse Ann-Marie Ericson, Gunilla Eriksson, Mikael Fransson som 

kyrkorådets representanter i intervjugruppen för diakontjänsten. Kyrkoherden och 

Annelie Liden ingår också i gruppen. 

Utdrags bestyrkande 
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Attestordningen behöver uppdateras för att stämma överens med verksamhetsansvar. 

Kyrkorådet beslutar att fastställa föreliggande attestordning för löner och 

leverantörsfakturor med beloppsgränser. 

§ 30 Arvodesreglemente o nr: F 2021-os3 
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Kyrkofullmäktige beslutade 2021-11-21, § 11 att utse en grupp som fick i uppdrag att göra 

en översyn av församlingens arvodesreglemente för den nya mandatperioden. Gruppen 

består av Inger Hermansson, Anders Moberg och Jan Spånslätt. 

Kyrkorådet beslutar om återremiss till arvodesgruppen för beslut i kyrkofullmäktige 9 maj. 

§ 31 Upphandling av auktoriserad revisor och bank 

Ernst & Young valdes 2017 till auktoriserad revisor för samtliga församlingar/pastorat i 

tidigare Göteborgs kyrkliga samfällighet för mandatperioden 2018-2021. Kyrkofullmäktige 
beslutade 2021-12-08, § 27 att förlänga avtalet 1 år. Avtalet med SEB går ut 2022. 

Kyrkorådet beslutar att vara med i den gemensamma upphandlingen av auktoriserad 

revisor och omförhandling av avtal med SEB. 

§ 3 2 Anställning av kantor 

En av de nuvarande tjänsteinnehavarna är provanställd och därför återkommer tjänsten till 

kyrkorådet för beslut om fortsättningen. 

Kyrkorådet beslutar att erbjuda Maria Sjökvist tillsvidareanställning 100% som kantor från 

och med 2022-04-11 . 

§ 3 3 Övriga frågor 

A. Uppföljning av medelsplacering. Ekonomen tar kontakt med SEBs kapitalförvaltare. 

B. Tack för julgåvan framfördes från ledamöter. 

§ 34 Mötet avslutas 

Kyrkoherden ber en bön. Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Utdrags bestyrkande 


