
Härnösands pastorat SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida 1

Häggdångers församlingsråd Datum 2020-06-09

Haggdangers församlingshem kl 18.30-19.30

Beslutande markeras med X. Icke tjänstgörande ersättare, som är närvarande anges med N. Frånvaromarkeras med 0.

Ordförande Yngve Nilsson N Ersättare Annika Öhman
Ledamot LeifThörnlund N Ersättare Eva Söderström
Ledamot Laila Ahlberg N Ersättare Margareta Bolin
Ledamot Nils Erik Biberg
Ledamot Gun-Britt Rodling
Ledamot Barbro Westerholm
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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FR 14 § Mötets öppnande '

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och öppnarmötet.

FR 15 § Justering
'

Barbro Westerholm utses till justerare. Justering äger rum tisdagen
den 16 juni, kl. 10.00 i Häggsjö.

FR 16 § Godkännande av kallelse och ärendelista
Kallelse och ärendelista godkänns med tillägg.

FR 17 § Föregående protokoll
Ingen anmärkning

FR 18 § Verksamhetsbeskrivning 2021
Verksamhetsbeskrivning har sammanställts för pastoratets alla
församlingar. Av denna framkommer angående Häggdånger församling
att gudstjänster kommer att hållas i samband med de stora helgerna samt
attmusikgudstjänster kommer att äga rum varje månad. Elever på
Häggdångerskolan ska erbjudas minst en årlig kontakt med kyrkan. Vad
gäller diakoni så har allamöjlighet till samtalskontakt och hembesök
med diakon. Sopplunch på torsdagar i samverkan med de gamlas vänner
kommer att fortsätta under 2021 samt inbjudan till senioremas dag i
september. Julblommor delas ut till församlingsbor 85 år och äldre.

FR 19 § Ändring av församlingskollekter
Föreslagen ändring beaktas alltid

FR 20 § Övergripande mål, lång och kortsiktiga
Johan Holgersson har sammanställt de lång-och kortsiktigamålen för
pastoratet och dess församlingar. Församlingsrådet anser att målen måste
viktas med församlingens storlek och läge. Några av kyrkans viktigamål
för Häggdånger är att nå ut till nyinflyttade unga familjer samt att ha en
bra kontakt med ortens förskola och skola. Där är barnkörverksamhet
och annan verksamhet med bara ett viktigtmål. Vår årliga sparkstafett
nårmånga barnfamiljer. Vad gällermål för andra åldrar så har de
månatliga sopplunchema varit viktiga. Musik i alla former är ett
övergripande mål vid sidan av gudstjänstema samt inom dem. Därför är
körledare både till vuxenkör och barnkör mycket viktig för vår
församling.

FR 21 § Från prästerligt håll
UlfAndersson bevakar om senioremas dag kan hållas i är beroende på
coronaepidemins utveckling.
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FR 22 § Rapporter
Barbro Westerholm meddelar att Frivilligkassan har reviderats.
Nuvarande behållning drygt 3000 kronor (bilaga 2020-06-09-01).

Leif Thörnlund rapporterar ñ'ån tre av kyrkorådets möten (bilaga 2020-
06-09-02).

Yngve Nilssonmeddelar att kyrkofullmäktiges planerade möte i maj är
ñ'amflyttat till november 2020.

FR 23 § Ovrigt
Pastoratet önskar församlingens verksamhetskommentarer för 2019.
Församlingsrådet anser att det fungerat bra. Församlingen har haft
planerade musikcafeer, gudstjänster vid stora helger, sparkstafett som
samlat bygdens barnfamiljer, soppluncher en gång i månaden mm.

FR 24 § Nästa möte
Nästamöte i församlingsrådet äger rum tisdagen den 22 september 2020
kl. 18.30

FR 25 § Avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar dagens möte.
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Kyrkans frivilligkassa Utskriftsdatum 2020-03-26

Resultaträkning
Räkenskapsår:
2019-01-0l--20I9-12-31

lngSaldo Period Helår

Kostnader
4010 Varuinköp -391,00 -391,00 kr
6990 Diverse kostnader -3 000,00 -3.000,00 kr

Summa Kostnader -3 391,00 -3.391,00 kr

Resultat -3 391,00 -3.39l,00 kr



(M74 2020'06177r-Oä

Häggdångers församlingsråd 2020-06-09.

§ 10 Rapporter/information / Leif T.

Kyrkoråd 2020-03-16, 2020-04-21,och 202-_06-02.

0 Kyrkoggrelsens riktlinier för beslutsfattare under särskilda omständigheter för
organ inom Svenska yrkan.
Församlingsrådet får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- & bild-

överföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra på lika villkor. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Den som är ordförande för sammanträdet skall alltid vara närvarande på den plats
där sammanträdet hålls. Församlingsrådet får bestämma vad som närmare skall

gälla om deltagande på distans i församlingsrâdet.
4

q Rekommendationer - Restriktioner ang. rådande ”Coronaviruset”.
' Kyrkvärdar och övriga frivilligarbetare som är 70+ får tills vidare inte anlitas. Alla

kan delta i gudstjänster och mässor så länge maxantalet 50 närvarande personer
hålls och efterlevs. Åtgärder vidtagna vid nattvardsfirande. Gudstjänster, mässor
och helgmålsbön spelas in från samtliga kyrkor och sänds digitalt.
Beslutsfattandigå distans - Digital möteshantering.
Från hösten 2020 använder pastoratet IT- programmet "Public 360" för
diarieföring. l programvaran ingår en möteshanteringsfunktion där all hantering
med kallelser, handlingar och protokoll sker i stället för via e-post. Genom

pastoratets övergång till "Office 365" sker tillgång till mötesfunktionen "Teams"
_
där samtliga ledamöter får en egen "svenskakyrkan" mejladress.
Beslö 5 att köpa in surfplattor till kyrkorådets ledamöter och ersättare som inte
redan har tillgång till dessa. lnköpet ryms inom befintlig rambudet.

0 Ätertggande av gravrätter.
Ett 45-tal gravrätter i pastoratets kyrkogårdar har varit skyltade sedan år 2017 eller

tidigare. 2 år eller mer har passerat och ingen intressant har tagit kontakt.
Beslutades att gravrätterna återfaller till resp. församling som då har fritt att
förfoga över gravplatserna. Gravstenarna kan stå kvar tills gravplats åter skall

, användas. 3 gravplatser i Häggdånger är föremål för återtagande.
0 Årsrgdovisnjguach Ekonomisk redovisMgår 2019.
* Överskotta 360 tkr. Bättre resultat jfr. budget underskott 3 530 tkr. (+ 6 890 tkr.)

Lägre kostnader. Ej påbörjade planerade reparationer och underhåll. Ca. 2 milj.
Hyra inventarier, livsmedel, förbrukningsmatr., annonser, tele och konsulter.
Ca. 1,5 milj. Personalkostnader. Vakanser avs. kommunikatör, komminister,
organist, kantor 2 st., fastighetsing. samt kamrer. Ca. 3,2 milj.
Revision slutförd.

'

Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige
- att fastställa resultat- och balansräkningen för Härnösands pastorat

räkenskapsåret 2019.
-

att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
0 Lönegolicy och Qrocess föredrogs och beslöts antas.

Föredrogs och antogs efter komplettering (2 st.).



Information om 2020 års fastighetsobiekt.

Kykogårds- och fastighetschef Håkan Högback föredrar året fastighetsprojekt.

Ombyggnationen av köket i domkyrkoförsamlingens församlingsgârd, etapp 2,

beräknas bli dyrare än budget, men kan slutföras genom en omprioritering inom

. befintlig budget.
Häggdångers kyrka. Åtgärder, rep. och målning, på innertaket under läktaren.

Stigsjö kyrka. Åtgärder på fasaden och tornet samt ny ljudanläggning.

Hemsö kyrka. Åtgärder, skrapning o målning, fasaden.

Domkyrkan. Akuta åtgärder, puts- och plåtskador, yttre fasad år 2020.

Tot. översyn och reparation av yttre fasaden planeras utföras åren 2022 - 2023.

Budgeguggfölining
- Resultatanalys, 2020-04-30.

Prel. resultat överskott Kr. 3 414 tkr. Jfr. budget - 1 353. Awikelse + 4 766 tkr.

Ej budgeterade erhållna extra bidrag + 340 tkr.

Lägre fastighets och renoveringskostnader.

Lägre personalkostnader på grund av vakanser. Komministrar, organist o 2 st.

kantorer samt fastighetsing. är ej tillsatta.


