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FR 30 § Inledning, mötets öppnande.
Ordförande Lennart Backlund hälsade välkommen och förklarade mötet
för öppnat. Därefter inledde Johan Holgersson med en kort andakt.

FR 31 § Upprop.
Ordförande hade upprop av de närvarande vid församlingsrådet enligt
förteckning i inledning av protokollet.

FR 32 § Val av justerare samt tid och plats för justering.
Beslut: Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll
valdes Christina Pettersson. Protokollet justeras 2020-09-21 ca kl.14:00
på Höstvägen 6, Ramvik.

FR 33 § Fastställande av dagordning
Beslut: Kallelsen och dagordning godkändes

FR 34 § Föregående protokoll.
Ordförande gick igenom föregående mötesprotokoll som godkändes
och lades till handlingarna

FR 35 § Information om pastoratets policy under pågående pandemi.
Folkhälsomyndighetens regel om max 50 personer vid sammankomster
kan komma att ändra. Den 15 septemberger myndigheten besked om
vad som ska gälla framgent, och om det kommer förändringar gäller de
från 1 oktober. Den förändring som förväntas är att

folkhälsomyndigheten tillåter Ökat antalet besökare vid sammankomster
men ställer krav om att det går att hålla ”corona säkert” avstånd.
Pastoratet inväntar myndighetens besked och kommer också att ta

ställning till om och hur servering ska tillåtas samt ge besked om vilka
regler som ska gälla för ideellamedarbetare över 70+.
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Ekonomisk rapport.
Johan Holgersson delger rådets ledamöter ekonomisk rapport, vad som
är budgeterat för året och vad som bokförts fram till och med
31augusti. Av förklarliga skäl är budgeterade medel ej förbrukande då
verksamheter ej genomförts p.g.a. pandemirestriktioner.

Uppföljning av genomförd verksamhet.
Rådets ledamöter går igenom genomförd verksamhet i årets
verksamhetsplan. Vi går igenom besöksstatistiken och med hänsyn till
rådande ”Corona situation” tycker rådet att antalet besökare på mässor
och gudstjänster har varit fullt acceptabelt och att glädjande har våra
sommarrnusikkvällar varit mycket välbesökta.

Församlingens pilgrimsvandring genomfördes i år med start och mål vid
G.a. kyrkan, främst för att deltagarna inte skulle behöva samåka i bil om
slutmålet hade som tidigare år varit Flattoms fäbodar. Vi som deltog i
vandringen konstaterar att årets alternativa färdväg är att föredra även
kommande år.

Verksamhet hösten 2020.
a. Uppföljning av gudstjänstplan

Med hänsyn till myndighetens restriktionens om antal besökare
kan årets minnesgudstjänst komma att dubbleras.
Taket i kyrkans kor kommer att renoveras med start första
veckan i november och kommer att pågå under 4 veckor.
Verksamheten flyttas under dessa veckor till församlingsgården

b. Församlingsafton
Rådet önskar att höstens församlingsafton den 18 november
genomförs som ett musikarrangemang där besökare ges möjlighet
att boka plats liknande den bokning som genomförts vid årets
sommarrnusikkvällar.

c. Bibelstudiegrupp
Samtalsgrupp med undertitel, ”Tro i livet - Lev i Petrus”,
kommer att genomföras vid 4 tillfällen under höstenmed
start den 16 september.

d. Studiecirkel Besökstjänst
3 träffar med start den 25 oktober.
Ansvarig diakon är Christina Ahlenius

e. Pop Up barnkör
Kör för barn i åk.l till åk.5
4 övningstillfällen med start 13 september och uppsjungning i
gudstjänsten den 11 oktober.

”7 7i
Ansvarig musiker är Sanna Norberg
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FR 39 § Spridning av information om församlingens verksamhet.
Församlingsrådet diskuterar hur och i vilkamedia information ges till
våra församlingsbor om kyrkans verksamhet. Ordförande anser att
informationen i predikoturer i tidningen Allehanda och Yippie inte är

fullständig då det inte anges vilka som deltar/ansvarar för gudstjänst och

övriga arrangemang. Pastoratet lägger stor vikt vid annonsering i

tidningen Yippie med den delas bara ut till hushåll i Härnösands
kommun och olika aktiviteter i vår församling kan locka deltagare även
från närliggande orter/församlingar t.ex. Nora och de får ej tidningen
Yippie.

För riktad information om höstens/vintems aktiviteter i vår församling
diskuterar rådet om att hjälpas åt att dela ut informationsblad till våra
församlingsbor.
Rådet ger Johan i uppdrag att snarast ta fram informationsblad som rådet
ledamöter kan hjälpas åt att dela ut i församlingsbornas postlådor.

FR 40 § Verksamhetsplan och budget 2021.
Sammanställning om ”Budgetäskande 2021” hade skickats ut till rådets
ledamöter i samband med kallelsen och Johan Holgersson ger rådet
särskild information om de delar som avser Högsjö församling. Äskande
utgår från församlingens önskemål av verksamhet och arbetet med

budget för 2021 fortgår i pastoratets AU.
Rådet avger sina synpunkter på budgetäskande för 2021 och noteras bör
att rådets ledamöter samstämmigt önskar fler musikaliska satsningar, så
som fler och regelbundet återkommande musikkvällar i kyrkan.

Rolf Skoglund ger också förslag på att församlingen kan anordna

temagudstjänster med titel ”Lär känna din kyrka” där kyrkobesökama får
en fördjupning i t.ex. den konst och övriga inventarier som fmns i
kyrkan.

Beslut: Eftersom församlingsrådet vill att musiken ska få ta större plats i
församlingens verksamhet vill vi att vårmusiker Ellinor Stenlund bjuds
in att delta i nästa församlingsråds möte.

FR 41 § Utbildning och kurser.
De flesta utbildningar som nu erbjuds kommer att vara webb-baserade.
På pastoratets hemsida finns information om aktuella utbildningar.
Beroende på om myndigheternas restriktioner om antalet deltagare vid
sammankomster ändras och hur det påverkar kursutbudet informeras om

på hemsidan.
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Information.
Johan Holgersson informerar om att projektgruppen för
”Församlingsinstruktions arbetet” fortgår men att den Works shop som
planerats till november 2020 troligtvis inte kan genomföras.

Johan Holgersson informerar om tjänstetillsättningar i pastoratet.

Ordförande Lennart Backlund delger rådet innehållet i ett brev från
Annica Strindin i vilket hos tackar för församlingens uppvaktning i
samband med att hon avslutade sin tjänstgöring i Högsjö.

Lena Landin påpekar att den hjärtstartare som finns i församlingsgården
inte flyttas med till G.a kyrkan under sommarhalvåret. Johan Holgersson
meddelar att hjärtstartaren inte får flyttas men att det kommer att köpas
in hjärtstartare både till Nya kyrkan och G.a kyrkan. Församlingsrådet
tycker detta är bra och påpekar att det då också måste ger utbildning på
hur hjärtstartaren används vid en krissituation.

Birgitta Johansson informerar att Högsjö hembygdsförening i samband
med föreningens föremålsregistrering har hittat porträtt av
kyrkoherde A. Salvén och hans hustru där det på baksidan av porträtten
anges vara en gåva till Högsjö församling. Rådet tycker att det är bra om
porträtten förvaltas av hembygdsföreningen och även ingår i föreningens
föremålsregistrering.

Avslutning.
Ordförande Lennart Backlund förklarar församlingsrådsmötet för
Avslutat. Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och
meddelar att nästa församlingsrådsmöte planeras till den 25 november.




