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Torslanda församlingshem 18:00-19:00 

Håkan Magnusson (POSK), ordf. 
Anders Moberg (S), vice ordf. 
Mikael Fransson (POSK), 2_ vice ordf. 
Ann-Marie Ericson (S)* 

Mats Johansson (POSK) 
Eleonor Evenbratt (POSK)* 
Roland Hortlund (S)* 

Helen Lang (POSK) 
Kjell Wassenius (POSK)* 
Jörgen Wulfsberg (POSK)* 
Oscar Garpebring (POSK)* 

Marja Kallin Fransson, sekreterare 
Mats-Ola Nylen, kyrkoherde 

Inger Hermansson (POSK)* 
Henrik Rådberg (POSK)* 

Linnea Thömqvist, ekonom servicebyrån 
Jan Spånslätt, lekmannarevisor 
Jan-Erik Lindström, lekmannarevisor* 
Martin Schild, teknikansvarig 

HelenLang 

Torslanda församlingshem, onsdag 20 maj 16:00 

10 - 21 

Ordförande: ~ --~ ----- -- ---- -- ------ ----

Justerare: ~ ---~ -- ---- ---- -- ----------

Sekreterare: 
I I t/l}J' i-/'I ~) r--, _v.~:r_ ~ ------------. --

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kyrkofullmäktige i Torslanda-Björlanda församling 
2020-05-18 

2020-05-20 
2020-06-10 



Svenska kyrkan 
TORSLANDA-BJÖRLANDA 
FÖRSAMLING 

§ 10 Mötets öppnande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrko fullmäktige 

2020-05-18 

Ordförande öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna, samt ber en bön för mötet. 

§ 11 Meddelande/information om ny ersättare 
A. Meddelande om beslut per capsulam. Bilaga. 
B. Linn Gehlin (POSK) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kyrkofullmäktige. Ny 
röstsammanräkning har gjorts 2020-05-11. Oscar Garpebring utses till ny ersättare. 

Kyrkofullmäktige noterar information till protokollet. 

§ 12 Upprop 
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Upprop förrättas varvid konstateras att följande ersättare träder in som tjänstgörande ledamot: 
För POSK: Oscar Garpebring ersätter Maria Norlander. 

§ 13 Fastställande av dagordning 
Kyrkofullmäktige godkänner dagordningen. 

§ 14 Justering samt datum för justering 
Kyrkofullmäktige beslutar att utse Helen Lang att justera protokollet, onsdag 20 maj. 

§ 15 Verksamhetsuppföljning 2019 
D nr: F 2020-0148 
Verksamhetsuppföljning för 2019 redovisas. Kyrkorådet har 2020-04-27 § 45 berett ärendet. 

Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna verksamhetsuppföljningen. 

§ 16 Årsredovisning 2019 
D nr: F 2020-147 
Linnea Törnqvist redovisar bokslut och årsredovisning. I budget för 2019 beräknades ett 
resultat på 56 tkr. Resultatet redovisar ett överskott på 4 530 tkr, vilket är 4 474 tkr bättre än 
budget. Kyrkorådet har 2020-04-27 § 44 berett ärendet. 

Kyrkofullmäktige tackar för föredragningen och lägger årsredovisningen till 
handlingarna. 

§ 17 Revisionsberättelse 
D nr: F 2020-0147 
Jan Spånslätt och Jan-Erik Lindström redogör för uppdraget som revisorer och redovisar 
revisionsberättelsen. 

Kyrkofullmäktige beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

§ 18 Fastställande av resultat- och balansräkning 
D nr: F 2020-0147 

Kyrkofullmäktige beslutar 
- att årets resultat, 4 530 tkr överförs till balanserat resultat, 
- att fastställa årets balansräkning slutande på 87 064 tkr, och 
- att godkänna årsredovisningen . 

.... ~.:~ ......... @?'> 
Justerandes si~~V ··· c___ Utdrags bestyrkande 



Svenska kyrkan 
TORSLAN DA-BJÖRLAN DA 
FÖRSAMLING 

§ 19 Beslut om ansvarsfrihet 
D nr: F 2020-0147 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrkofullmäktige 

2020-05-18 

Revisorerna tillstyrker att kyrkorådet beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

Kyrkofullmäktige beslutar att kyrkorådet beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

Ledamöter och ersättare i kyrkorådet deltar inte i beslutet. 

Barnkonsekvensanalys har gjorts till ärende §§ 15-16. 

§ 20 Fyllnadsval av revisorsersättare 
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Gunilla Eriksson kan inte stå kvar som revisorsersättare efter att hon tillträtt som ordförande i 
kyrkorådet. Valberedningen har fått in ett sent förslag som inte har hunnit kontaktas. 

Ordförande redogör för två olika förslag, antingen avvakta med beslutet till nästa sammanträde 
eller utse den föreslagna personen och ställer proposition på de två förslagen. 

Ordförande finner att kyrkofullmäktige beslutar att platsen ska vara vakant till sammanträdet i 
november. 

Anders Mo berg anser att det är för lång tid till november och yrkar på att beslutet fattas per 
capsulam. 

Kyrkofullmäktige beslutar att uppdra åt valberedningen att kontakta den föreslagna personen 
och att sedan beslut fattas per capsulam. 

§ 21 Mötet avslutas 
Ordförande förklarar mötet avslutat. 

~~ 
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Fyllnadsval av revisorsersättare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrkofullmäktige 

Per capsulam 
2020-07-06 

Per capsulam 2020-07-06 

Håkan Magnusson (POSK), ordförande 
Ann-Marie Ericson (S) 
Eleonor Evenbratt (POSK) 
Inger Hermansson (POSK) 
Mats Johansson (POSK) 
Anders Moberg (S) 
Peter Kääpä (FiSK) 
Maria Norlander (POSK) 
Henrik Rådberg (POSK) 
Leif Wretljung (POSK) 
Jörgen Wulfsberg (POSK) 
Mikael Fransson (POSK) 

Klas Lundgren (POSK) 
Ulf Granath (POSK) 
Ulrika Hammarberg (POSK) 

Marja KaIIin Fransson, sekreterare 

Redovisas på kyrkofullmäktige 2020-11-09 

Ordförande: ~ .. d;.~···· --.c •• ···· ···· 
Sekreterare: - .f..~ ........ . 

Vid kyrkofullmäktiges sammanträde 2020-05-18, § 20 skulle fyllnadsval av revisorsersättare göras. 
Valberedningen fick in ett sent förslag på en person som inte hann kontaktas före sammanträdet. 
Kyrkofullmäktige gav valberedningen i uppdrag att kontakta den föreslagna personen för att sedan fatta 
beslut per capsulam. 
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Kyrkofullmäktige beslutar att välja Peter Bergin till revisorsersättare under resterande tid av mandatperioden, 
2018-2021. 


