Kyrkorådsrapport – Carl Johan 2013
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, Tilda Nordstierna, Ivan Törngren och Margareta Widmark som
ersättare.
Antalet protokollförda möten under året har varit sex 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
- Utsett indelningsdelegerade, samt entledigat dem, pga
överklagandenämndens beslut
- Utsett församlingens representanter i samverkansstyrelsen
- Följt regelbundet det ekonomiska utfallet, jämfört med budget för
församlingen och för församlingens stiftelser, samt tagit del av
statistiken för församlingen
- Fastställt budget för 2014
- Anställt diverse vikarier, bl a på prästsidan och i förskolan
- Beslut om församlingskollekter
- Beslut om att arbeta enligt paketet för verksamhetsstyrning
- Haft ett gemensamt möte med kyrkoråden i Högsbo, Carl Johan,
Masthugg och Oscar Fredrik i Oscar Fredriks församlingshem.
- Beslut att ta kontakt med styrelsen för Stiftelsen Carl Johans
Ungdomshem angående lokalutredningens förslag att avyttra
densamma
- Planerat och informerats om förflyttning av verksamheter och
personal i samband med en ev avyttring av Ungdomshemmet, samt
med anledning av den gemensamma församlingsexpeditionen (se
nedan)
- Beslut om ny ljusstyrning i Carl Johans Kyrka
- Beslut om att ansöka hos Göteborgs Småkyrkofond om en ny
vikvägg och ny golvmatta till Kungsladugårds Kyrka
- Beslut om att anordna Egil Hovlands Diakonimässa i Sankta Birgittas
Kapell
- Varit representerat i möten i Göteborgs Småkyrkofond, samt
arrangerat årsmötet.

-

Tagit del av samrådsgruppens protokoll.
Godkänt samrådsgruppens utredning om organisation av gemensam
församlingsexpedition
Ansökt, och fått beviljat anställning av förändringsledare, för de fyra
församlingarna
Godkänt samrådsgruppens ansökan om att bilda ett pastorat för fyra
församlingar
Tagit del av protokoll från Kungsladugårds Distriktsråd.

Det nyvalda kyrkofullmäktige har från POSK fått följande ledamöter: Claes
I Helgesson, Maria Linderås, Birgitta Mathiasson, Mauritz Palm och
Lennart Weibull som ordinarie, med Eva Lycke, Gunnar Modh och Regina
Söderlund som ersättare.
Kyrkofullmäktige har efter valet under 2013 haft ett möte. Följande frågor
var aktuella:
- Utsett ordförande, samt förste resp andre vice ordförande i
kyrkofullmäktige. Från POSK utsågs Lennart Weibull till förste vice
ordförande
- Utsett ledamöter till kyrkorådet. Från POSK utsågs Maria Linderås,
Birgitta Mathiasson, Gunnar Modh, Mauritz Palm och Lennart Weibull
som ordinarie, med Regina Söderlund och Rose-Marie Tebelius som
ersättare.
- Utsett ordförande, samt förste resp andre vice ordförande i
kyrkorådet. Från POSK utsågs Maria Linderås till ordförande
- Fastställt ordningen som ersättarna går in
- Utsett ledamöter till samverkansstyrelsen. Från POSK utsågs Maria
Linderås som ordinarie, med Lennart Weibull som ersättare.
Det nyvalda kyrkorådet har under 2013 haft ett konstituerat möte.
Göteborg i januari 2014
Styrelsen för POSK i Carl Johan-Högsbo

