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Mötets öppnande

Ordförande Margareta Byström hälsar ledamöterna välkomna till
sammanträdet. Knapp Anna läser text ur Ordspråksboken från 18:e
söndagen efter trefaldighet och ber en bön.

Upprop och godkännande av kallelsen och ärendelistan

Upprop hålls. Sandra Högberg tjänstgör för Sofia Wiklander och
Solveig Hamrin tjänstgör förMia Asplund.
Adjungerad Mattias Huss, komminister som kommer att eñerträda
Knapp Anna vid årsskiftet. Församlingsrådet hälsar honom
välkommen till Stigsjö församling.
Utskickad kallelse och ärendelista godkänns med följande tillägg
under övriga frågor: Jörgen informerar om den pågående
studiecirkeln. Planering för våren 2021. Utdelning av julblommor.

Val av justeringsperson

M välja AmricaNilsson till justerare.

Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkännes och läggs till handlingarna.

Gudstjänststatistik och information från höstens aktiviteter

Antal besökande under perioden 2 augusti- 11 oktober har varierat
mellan 10 och 35 personer.
Knapp Anna hälsar från domprost Kent Nordin att vi behöver
hjälpas åt att påminna gudstjänstdeltagare om att hålla avstånd till
varandra när man lämnar kyrkan efter gudstjänsten med anledning
av restriktionema från Folkhälsomyndigheten.

Genomgång av kommande aktiviteter för oktober - december
2020

Verksamhetsplanen för hösten antagen med följande kommentarer:
Det kommer att serveras fika när kyrkan är öppen i samband med
Allhelgonahelgen. 15 november leder kyrkvärdama gudstjänsten.
Solveig frågar Gunnar om han kan vara med då.

Fortsättning nästa sida 69§
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Knapp Anna tar upp frågan om det är möjligt med fika efter
gudstjänsten på första advent som traditionen bjuder.
Den 13 december blir det luciatåg med pop-up kör.

FR 70 § FIN församlingsinstruktionen - tillvägagångssättet,
Dokumentation?

Margareta informerar om att hon fått sig tillsänt handledning
gällande församlingsinstruktionen av Johan Holgersson. Det har
vidare gått ut en inbjudan till alla förtroendevalda om workshop för
församlingsinstruktion med lokalförsörjningsplan för Härnösands
pastorat. Alternativa datum 18 och 21 november. Margareta
uppmanar alla att anmäla sig. Handledningen kommer att bifogas
protokollet.

FR 71 § Lokalförsörjningsplan - utbildning/genomgång med personal
Och förtroendevalda. När?

Då det visar sig att workshopen den 18 och 21 november kommer
att behandla både församlingsinstruktion och lokalförsörjningsplan
finns inget ytterligare att tillägga under 71 §.

FR 72 § Övriga frågor

- Hur påverkas vi av Stiftsstyrelsens problem? Får du några
frågor? Knapp Anna informerar om att domprost Kent Nordin
ersätter biskopen vid vissa tillfällen när biskopen inte kan
närvara. Stiftsstyrelsens beslut har överklagats till
ansvarsnämnden. Jörgen berättar att han fått frågan av många
vad som pågår inom stiñet.

- Studiecirkel. Jörgen berättar att tio personer deltar i studiecirkel
om Apostlagämingama, Ytterligare fem personer skulle vilja
delta men vågar inte komma till träffarna på grund av rädsla för
Corona.

- Planering våren 2021. Vi följer i stort motsvarande planering för
2020 med följande ändringar och/eller tillägg:
7 februari, önskemål att kören medverkar.
14 februari Önskemål om körmedverkan även då,
17 februari kvällsmässa,
14 mars ekumenisk gudstjänst istället för 7 mars,
28 mars lekmannaledd gudstjänst,
18 april temagudstjänst påskpsalmer,
16 maj församlingsfest,
30 maj pilgrimsvandring till trefaldighetskällan i Gussjö
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-
Utdelning av julblommor. Knapp Anna ställer frågan till Stina
Östman om planering för utdelning av blommor.

FR 73 § Mötet avslutas

Ordförande tackar alla för bra diskussioner och avslutarmötet.

Nästa möte onsdagen den 13 januari 2021 kl. 18.30 i
församlingshemmet.
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