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Häggdångera_ församlingsråd Datum 2020-1 1-17

Sammanträde via telefon 18.30-19.36?

0rd. Ledamöter Ersättare

Beslutande markeras med X. Icke tjänstgörande ersattare, som är närvarande anges med N. Frånvaro markeras med 0.

Ordförande Yngve Nilsson 0 Ersättare Annika Öhman (del av mötet)
Ledamot Leif Thörnlund N Ersättare Eva Söderström
Ledamot Laila Ahlberg 0 Ersättare Margareta Bolin
Ledamot Nils Erik Biberg
Ledamot Gun-Britt Rodling
Ledamot Barbro Westerholm
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Prästerlig_ ledamotUlfAndersson

Övriga deltagande

Ordförande MKV
JuSterare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Församlingsrâd

Sammanträdesdatmn/Plats 2020-11-17 Plats : Telefonmöte

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2020- ”'93 anslags nedtagande 2020- l 2_
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Förvaringsplats för protokoll Församlingsexpeditionen
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FR 37 § Mötets öppnande
Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och öppnar mötet.

FR 38 § Justering
Leif Thörnlund utses till justerare. Justering äger rum onsdagen
den 25 november i Hov.

FR 39 § Godkännande av kallelse och ärendelista
Kallelse och ärendelista godkänns.

FR 40 § Föregående protokoll
Ingen anmärkning, läggs till handlingarna.

FR 41 § Planering av verksamheter
UlfAndersson informerar om att adventsgudstjänst äger rum utan
medverkan av kör. Pga. pågående pandemi får högst 8 personer
närvara i kyrkan. Ingen gudstjänst planeras i Häggdånger på andra
advent. Angående Julens sånger kl. 21 den 23 december så beslutar
försarnlingsrådet enhälligt föreslå att den musikgudstjänsten bör
ställas in.
Julotta äger rum i Häggdånger kyrka den 25 december med max 8

personer närvarande.
Planering våren 2021 är att musikgudstjänster äger rum en söndag i
månaden. Sedvanlig sparkstafett i februari samt påskgudstjänster
planeras.

FR 42 § Inför kyrkoval 2021-09-19
En nomineringsgrupp ska presenteras mars/april 2021 då förslag
skall ges på kandidater från Häggdånger församling. Idag gör
ordföranden en rundfråga till de ledamöter som deltar i mötet och
resultaten blir att samtliga deltagande vill nomineras. De som inte
tillñ'ågas pga. att de inte deltar i mötet är Nils-Erik Biberg,
Margareta Bolin och Annika Öhman.
Ordföranden uppmanar samtliga att tillfråga församlingsbor med
intresse för kyrkan och därför är villiga att nomineras till
kyrkovalet.

FR 43 § Rapporter
Leif Thörnlund informerar ñ'ån kyrkorådets mötet.“I,0- [D -10.

Yngve Nilsson informerar från kyrkofullmäktigesmötemt05'
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FR 44 § Från prästerligt håll
UlfAndersson informerar angående uppvaktningar. Dessa ändras
pga. pandemin till telefonsamtal och blomstercheck

När det gäller julblommor till 85 åringarna inom församlingen så
blir det inget besök i hemmet med amaryllis. Istället skickas kort
från församlingen, underskrivet av präst samt pengar inbetalas till
ACT svenska kyrkan.

FR 45 § Sammanträden 2021
Sammanträden inbokas för våren 2021: tisdagen den 16 februari kl.
18.30 samt tisdagen den 4 maj kl. 18.30. Höstens sammanträden
inbokas på majsammanträdet.

FR 46 § Avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar dagens möte.


