5.

Kyrkorådsrapport – Carl Johan 2012
Kyrkorådet har från POSK haft följande ledamöter: Lennart Weibull, Maria
Linderås, Birgitta Mattiasson, Mauritz Palm, Ulla-Britt Johansson, Regina
Söderlund, Claes I Helgesson och Gunnar Modh som ordinarie, med Hans
Olsson, Göte Jörstam, Ivan Törngren och Margareta Widmark som
ersättare.
Antalet protokollförda möten under året har varit nio stycken.
Följande frågor har varit aktuella under året:
- Följt utredningarna kring strukturutredningen och stiftets utredning
rörande pastoratsgränser i Göteborg, samt lämnat remissvar på
stiftets utredning
- Följt regelbundet det ekonomiska utfallet, jämfört med budget, dels
för församlingen, dels för församlingens stiftelser, samt tagit del av
statistiken för församlingen
- Beslut om församlingskollekter
- Beslut om sammanlysning av gudstjänster. Även beslut att upphöra
med veckomässan i Carl Johans kyrka
- Beslut om att församlingen är remissförsamling för nya
kyrkohandboken, samt startat upp med förslaget från första
söndagen i Advent
- Gemensamma ekonomen med Carl Johan, Högsbo, Masthugg och
Oscar Fredrik kommit i gång i sitt arbete
- Beslut om samgående mellan Carl Johans och Högsbos
församlingsexpeditioner
- Beslut om att arbeta enligt paketet för verksamhetsstyrning
- Anställt ny komminister Joel Ingemarsson, då Agnetha Ringmark
slutat sin anställning
- Diverse vikarier har anställt, bl a präster samt i förskolan
- Tagit emot en pastorsadjunkt Ludvig Lindelöf
- Bosse Almgren har blivit fastighetsansvarig och
brandskyddsansvarig
- Skrivelse till Skatteverket, angående att förskolan klassats som
näringsverksamhet
- En lokalutredning för församlingen har startats upp
- Uppstart av projekt hiss vid Sankta Birgittas Kapell
- Byggt staket vid Kungsladugårds Kyrka

6.
-

Anlitat en arkitektfirma för att se över belysningen i Carl Johans
Kyrka
Tagit del av enkätundersökning som Kungsladugårds Distriktsråd
ordnat
Tagit del av nya skollagen och läroplan för förskolorna
Tagit emot en gåva, applikation på Carl Johans Kyrka från Källfälts
Byggnads AB
Haft besök av kyrkonämndens kontaktgrupp
Haft ett gemensamt möte med kyrkoråden i Carl Johan, Högsbo,
Masthugg och Oscar Fredrik på Novotel i Göteborg
Varit representerat i information för huvudmän om Fristående
förskolor
Varit representerat i möten i Göteborgs Småkyrkofond
Tagit del av samrådsgruppens protokoll
Tagit del av protokoll från Kungsladugårds Distriktsråd

Göteborg i januari 2012
Styrelsen för POSK i Carl Johan-Högsbo

