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Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet och ber en bön. 

Upprop 
Upprop förrättas. 

Fastställande av dagordning 
Kyrkorådet godkänner dagordningen med följande tillägg: 

Finanspolicy 

Justering samt datum för justering 
Kyrkorådet beslutar att utse Leif Wretljung att justera protokollet, måndag 30 augusti 17:00. 

Föregående protokoll 
Kyrkorådet beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

Vård- och underhållsplan för textilier D nr: KAE 2020-002 

Vård och underhållsplaner för textilier har upprättats av Linda Egnell Textilkonservering för 

Björlanda och Torslanda kyrkor under 2020. För arbetet har kyrkoantikvarisk ersättning 

beviljats. 

Kyrkorådet beslutar att anta vård- och underhållsplan för textilier i Björlanda och Torslanda 

kyrkor. Inventarieansvariga vidtalas för att inkomma med kommentarer. 

Pod D nr: F 2021-357 

Kyrkorådet återremitterade ärendet till ordförande 2021-06-28, § 90 för vidare kontakt med Sara 

och Kyrkbyrån om plan för framtiden och kostnadsförslag. Underlagen diskuteras. Kyrkorådet 

efterfrågar en tydligare plan för vilka tema som ska tas upp i poden och hur mål och syfte ska 

uppfyllas. 

Kyrkorådet beslutar att återremittera ärendet till ordförande. 

Församlingskollekter D nr: F 2021-082 

Förslag till församlingskollekter oktober-november redovisas. 

Kyrkorådet beslutar att församlingskollekt 17 oktober ska gå till ACT och 7 november till SKUT. 

lntervjugrupp, kantorstjänst D nr: F 2021-203 

Fem sökande till kantorstjänsten. Arbetsutskottet föreslår att Inger Hermansson utses som 
kyrkorådets representant. 

Kyrkorådet beslutar att utse Inger Hermansson att tillsammans med Sara Waldenfors ochJanet 

Ertsborn ingå i intervjugruppen. 

clrfV 
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Finanspolicy 
Finansutskottet fick 2021-06-28, § 96 i uppdrag att se över finanspolicyn. Finansutskottet har inte 

haft något sammanträde efter det. Magnus Brile tar fram förslag till ändringar inför kommande 

möte med finansutskottet. 

Kyrkorådet beslutar att ärendet tas upp för beslut vid ett senare tillfälle. 

Information 
a. Kyrkoherderekrytering De två kandidaterna har intervjuats av domkapitlet. 

Intervjugruppen har deltagit i en andra intervju med den ena kandidaten och den andra 

kommer ske denna vecka. Domkapitlet sammanträder 2 september. Kyrkorådet kallas 

därefter till ett extra sammanträde den 2 september 18:00, kallelse skickas ut. 

b. Ny organisation Två förslag till ny organisation skickades ut efter föregående 

sammanträde. Ytterligare ett förslag delas ut. Synpunkter tas emot. Ärendet pausas i 

avvaktan på ny kyrkoherde. 

c. Diakontjänst Det saknas 50 % diakon. Diskussion om vilket behov som finns. 

d. Ekonomi Verksamhetsuppföljning och resultatrapport t o m juni redovisas. 

e. Kyrkoherden informerar 
Gudstjänsttider ändras från 29 augusti till 10:00 i Björlanda kyrka och 11:00 i Torslanda 

kyrka. 

Plan för att öppna upp höstens verksamheter finns. 

Behov av andakter på äldreboende finns. 

Mottagning av ny komminister Peter Sader och musikpedagog Sofia Kunze samt en ung 

resurs sker i Amhults kyrka 29 augusti 16:00 och en ung resurs mottages i Björlanda 

kyrka 29 augusti 10:00. 

Kyrkoherden sammanfattar de sex och en halv månad som tfkyrkoherde i församlingen 

och tackar för att han fått förtroendet. 

f. Ordförande informerar 
Ordförande tackar kyrkoherden för hans tid i församlingen och överlämnar en blomma. 

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen. 

Mötet avslutas 
Ordförande förklarar mötet avslutat. Kyrkoherden leder en bön. 

Utdrags bestyrkande 


