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Övriga närvarande

Karin leder oss i en andakt med texter och böner med
anknytning till domssöndagen.

Inledning

§96
Närvaro enligt listan ovan.

Upprop

Föredragningslista

§97
Församlingsrådet beslutar
att godkänna föredragningslistan med tillägg under punkt 7.
Föredragningslista
1. Inledning
2. Upprop
Beslut
3. Godkännande av dagordningen
Beslut
4. Föregående protokoll
Beslut
5. Val av justerare
Beslut
6. Gtj-utveckling, Agendor, FR-mässa
Disk.
7. a) Rapport från ekumeniska rådet
b) Rapport från stiftsgårdens representantskap
c) Information om Fairtrade och julfesten
8. Information om inventarieutbildning
9. Information
a. av Kaplan
b. Övrigt
10. Övriga frågor
a. Datum för vårens möten
b. Frågor för kommande FR
c. Deltagare på nästa beredningsmöte
d. Ledning av andakt i nästa möte
e. Ev ytterligare frågor
11. Avslut av mötet

Ordf

Just

Sekr
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Föregående protokoll

2018-11-26

§98
Det noterades att kollektlistan reviderats enligt de beslutade
förändringarna. Ett utskrivet exemplar finns utskrivet och
signerat. Det bilägges protokollet.
Församlingsrådet beslutar
att lägga föregående protokoll till handlingarna
§99
Församlingsrådet beslutar

Justering

att utse Kristina Liderfelt Andersson till justeringsperson.

Gudstjänstutveckling

§100
Karin presenterar musikernas förslag på musikserier för de
kommande gudstjänstserierna. Vi går tillsammans igenom
handbokens förslag på nattvardsbön, tackbön, sändningsord.
Församlingsrådet går igenom dessa och ger synpunkter.
Synpunkterna kommer att användas som inspiration inför
kommande arbete med återstående agendor men även för
kommande arbete med församlingsrådets egen mässa.
FR egna gudstjänst, andra söndagen i advent.
FR går igenom alla moment i gudstjänsten och fördelar dessa mellan
ledamöterna.

Ekumeniska rådet

§101
Gunilla och Kristina rapporterar från möte med ekumeniska
rådet. Det var ett intressant föredrag som handlade om kyrkans
roll i samhället.
§102
Gunilla rapporterar från stiftsgårdens representantskap. Det var
flera intressanta föredrag. Bland annat en toleranspedagog som
berättade om sina erfarenheter.

Stiftsgården

§103
Charlotta informerar om den kommande julfesten.
Fairtradegruppen kommer att ha ett bord med varor att sälja
och Maria kommer att vara banan.

Julfest

Dessutom pågår en inventering i kyrkan för att gå igenom de
doftprodukter som används. Detta för att minska besvär och
öka tillgängligheten till kyrkan för de som är känsliga för
starka dofter.
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Inventarieutbildning
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§104
Mikael rapporterar att han deltagit i delar av en utbildning för
inventarieansvariga, vaktmästare och PO-chefer.

§105
Kaplan:
a) Personalläget
- Kaplanen informerade om personalsituationen.
Rekryteringsprocessen pågår för de vakanta platserna.
b) Insamlingsprojekt. Karin informerade att församlingens
insamlingsprojekt till Tanzania har inbringat ca 500 000 kr.
c) Kaplanen har varit i kontakt med givarservice och det finns
några förslag som kommer att presenteras för
internationella gruppen.

Information

§106
Karin informerar om att församlingens insamlingsprojekt till
Tanzania har inbringat ca 500 000 kr.

Insamlingsmål

Internationella gruppen och medarbetarna har enats om ett nytt
insamlingsmål, Mentormammor. Det går ut på att erfarna
mammor blir mentorer åt utsatta mammor och barn i Afrika.
Se https://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/p144
§107
Församlingsrådet beslutar

Vårens möten

att fastställa vårens möten enligt nedan

Ordf

Just

Beredningsmöte

Församlingsråd

Måndag 7/1 kl. 17:00

Måndag 21/1 19:00 RKC.
OBS Ny tid!

Tisdag 19/2 kl. 17:00

Torsdag 7/3 19:00 (mässa) ÖGK

Måndag 15/4 kl. 17:00

Måndag 29/4 18:30 RKC

Måndag 27/5 kl. 17:00

10/6 Vi möts och äter tillsammans
med medarbetarna. Tid fastställs
senare. ÖGK

Sekr
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§108
Övriga frågor enligt föredragningslista

Övriga frågor

a) Karin bjuder in och ser om vår diakon Ingela är tillgänglig

för nästa möte.
Fler förslag kan mailas till någon i BR.
b) Ingen anmälde sig som extra deltagare på nästa BR.

Intresse kan meddelas någon i BR.
c) Karin inleder nästa FR om ingen annan visar intresse.
d) -

Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Underskrifter:

Sekreterare

_______________________
Mikael Thorgren

Ordförande

_______________________
Yngve Anderberg

Justerare

_______________________
Kristina Liderfelt Andersson
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