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Plats och tid: Hemsö Församlingshus kl.15.00 Beslutande markeras med X.
Icke tjänstgörande ersättare, som är närvarande anges med N. Frånvaro markeras med 0.

Närv. Ledamöter Närv. Ersättare

X Torsten Norberg X Kerstin Nilsson

X Per-Göran Sundin N Karl-Erik Nilsson

0 Urban Jonsson N Rolf-A Sjölander
X Kerstin Sjölander
X Inger Sundin

X Johan Holgersson

Utses att justera: Kerstin Nilsson
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Kerstin Sjölander
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet ärjusterat, justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Hemsö församlingsråd, Sammanträdesdatum: _20200907
Datum för anslags uppsättande : 94920 “0% ' l§
Datum för anslags nedtagande : 2.0 1:3 - O q - 24
Förvaringsplats för protokoll: Pastorsexpeditionen, Härnösand

Underskrift Mm [m M,-

Justering signatur:



HÄRNÖSANDS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
HEMSÖ FÖRSAMLINGSRÅD Datum 20200907
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Inledning
Ordförande Torsten Norberg hälsade välkommen och öppnade mötet.
Johan Holgersson läste ur Matteus bergspredikan.

02m
Upprop av närvarande.

Kerstin Nilsson valdes till att justera protokollet fredag 11/9 kl 13:00.

Eaststillanduvgagommbg
Dagordningen fastställdes.

Ep'mgående protekoll
Lästes igenom och lades till handlingarna.

Information om pastoratets poljex under pågående pendemi
Johan Holgersson redogjorde för restriktionerna som kvarstår enligt tidigare info.

Ekonomkmport
Johan Holgersson redogjorde för den ekonomiska rapporten.
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Gudstjänstplanen som planerades i våras har genomförts som planerat, pga
pandemin så blev 3 aktiviteter strukna.
Församlingen har även haft sommarcafe med öppen kyrka i sex veckor, ca 125 personer
har varit på besök och insamling har gått till ACT och projekt mentormammor.
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Några av de planerade aktiviteterna har strukits, “De äldres dag med lunch” i stället hålls
en gudstjänst kl 11:00 i kyrkan. Alla “Mat och Prat" under hösten är “pausade”.

mhets ch
Vi följer den föregående verksamhetsplanen, inga ändringar görs.
När det gäller budgeten för 2021 tas hänsyn till “pandemin” 2020.
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Johan Holgersson informerade om tillsättande av ledig prästtjänst, inget klart ännu, så
han kommer vara ansvarig för Hemsö/Högsjö tillsvidare. Emma Ekebjörk kommer att
tjänstgöra som musiker i StigsjöNiksjö.

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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