
HÄRNÖSANDS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
HEMSÖ FÖRSAMLINGSRÅD Datum 20201123

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

Närv. Ledamöter När-V_ 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: Per-Göran Sundin

'
.' 4 7 <. _

Sekreterare _ W'Wvll *azel/Hotet' Paragrafer nr 46-57
Kerstin Sjölander '

_

/v ' '
W

/
.

Ordförande ÅO-WLGÅA' kbCWW-”a-
3 »=. .. (ö,

' ,

Justerare' Tt-Cv C) kaLW

ANSLAG/BEVIS
Protokollet ärjusterat, justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Hemsö församlingsråd, Sammanträdesdatum:_20201123
Datum för anslags uppsättande : LO 'L0- I Z-O 3
Datum för anslags nedtagande : '2-020 - lZ- l "l'
Förvaringsplats för protokoll: Pastorsexpeditionen, Härnösand

Underskrift Jil/“V“

Justering signatur:
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Mötets öppnande.
Ordförande Torsten Norberg hälsade välkommen och öppnade mötet.
Johan Holgersson läste biskop Eva,s bön.

ro och odkänn II l 0 hären I' .

Upprop av närvarande. Kallelsen och ärendelistan godkändes.

Val av justeringsperson.
Per-Göran Sundin valdes till att justera protokollet.

Föregående protokoll.
Lästes igenom och lades till handlingarna, Sven Alberius kommer att fortsätta i

församlingen under våren 2021.

Information om coronaläget mm.
Johan Holgersson redogjorde för restriktionerna som kvarstår enligt tidigare info,
som läget är just nu så kommer Gudstjänsterna att fortsätta tills vidare men med
max 8 personer. Övrig musik och körverksamhet är “pausad”.

Uppföljning Allhelgonahelgen.
22 personer deltog vid minnesgudstjänsten, Högsjö- Hemsökören medverkade.
Att fundera på tills nästa är, öppen kyrka med bl.a. glöggservering på kyrkbacken.

Uppföljning verksamhet 2929.
Adventsmässa kommer att genomföras med max 8 personer, om restriktionerna
med max 8 personer kvarstår, så föreslog församlingsrådet att ställa in “Andakt
vid krubban” och Julottan.

Ekonomisk rapport.
Johan Holgersson redogjorde för den ekonomiska rapporten.

Julhälsning i stället för utdelning av julblommgr ZQZQ.
Församlingsrâdet beslutade att i stället för julblomma skicka en julhälsning tillsammans
med ett presentkort. Utskicket görs till de som fyllt 75 år och administreras av
expeditionen.

Gudstjänster och övrig församlingsverksamhet 2021.
Inga ändring mot tidigare fastställt, vi följer coronaläget.

Församlingskollekter 2021.
Beslutade att godkännadet liggande förslaget.

Avslutning.
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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