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Domkyrkoförsamlingens församlingsgård kl 18.00-20145

Ord. Ledamöter Ersättare

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

Knapp Bertil Eriksson N Christina Norberg
Gunnel Ersson N Birgitta Lundholm
Rolf Lundholm 0 Maud Byqvist
Marie-Louise Nilsing *

Maria Wålsten *

Cristina Grönroos, prästerlig
ledamot
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* mötesdeltagare vilka deltog via länk

Övriga deltagande Domprost Kent Nordin

Sekreterare Paragrafer 1-1 0

Ordförande Paragrafer 1-10

Justerare
Rolf Lundholm

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
I

Församlingsråd

Sammanträdesdatum/Plats 202 1-01-25/D0mkyrkotörsamlingens församlingsgård

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2021- 02.“ M anslags nedtagande 2021-05 -0 Z
Förvaringsplats för protokoll Församlingsexpeditionen
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FR 1 § Inledning
Ordförande hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.
Cristina Grönroos läste Psaltaren 36:6-10 och tillsammans sjöng vi <
psalm 253 vers 1.

FR 2 § Fastställande av dagordning
Församlingsrådet beslöt
att fastställa dagordningen enligt förslag.

FR 3 § Val av justerare för mötet
Församlingsrådet beslöt
att välja Rolf Lundholm att justera dagens protokoll.

FR 4 § Genomgång av föregående mötesgrotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

Protokollet lades till handlingarna.

FR 5 § Utvärdering av verksamheten
Församlingsrådet diskuterade kring utvärderingen av verksamheten för
fjolåret gällande törsamlingsrådets del:
- Förslaget att ta tillvara utrangerade psalmböcker och dela ut dessa till
behövande församlingsbor är nu på plats i Domkyrkan. Rutin finns att Cristina
Grönroos sätter en stämpel avseende detta i psalmböckerna.
- Samtliga församlingsrådsmöten har hållits under året. Pga Covid-19 har
möjlighet ordnats så att man även kunnat deltaga digitalt.
- Även högmässoma i domkyrkan har sänts digitalt på webben.
Efter påtryckning från Marie-Louise Ni [sing har vi äntligen fått in
Trosbekännelsen och Fader Vår i skrift på våra webbsändningar.

Förslag inför 2021
- att vi bokar in möte/möten med andra församlingsråd för att se hur de arbetar.
- att vi sättermål med fokus på Lyhördhet. Våga pröva nya sätt och våga
misslyckas.
- Familjegudstjänster diskuterades. Förslag att även här undersöka hur andra
församlingar gör. Familje-/gemenskapskvällar inom Domkyrkoförsamlingen
hade precis börjat fungera bra innan Covid-19 bröt ut.

FR 6 § Val av kyrkvärdar
Församlingsrådet beslöt
att välja Tomas Hildenborg och Lydia Huss till kyrkvärdar.
att Ingrid Persson slutar som kyrkvärd.

Cristina Grönroos informerade att samtliga gudstjänster under året har
bemannats av kyrkvärdar trots Covid- l 9 och inskränkning av 70+.
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FR 7 § Sammanträdesplan - viktiga punkter på respektive möte

FR 8§

- jan/feb: utvärdering, föregående år (25/1)
- mars: genomgång av verksamhetskommentarer (22/3)
Domprost KentNordin uppmanade församlingsrådet att läggafokuspå
pandeminspåverkan iförsamlingen och vår verksamhet - viktigt att infjr
framtiden lära sig av detta.
- april: verksamhetsplan kommande år, gudstjänstplan sommaren (10/5)
- september/oktober: uppföljning av verksamhetsplan under Kst
budgetarbete, gudstjänstplan hösten/jul (6/9)
- nov: gudstjänstplan kommande vår, församlingskollekter (15/11)

Övriga frågor samt information

En sändlista med namn, telefon och mailadress till församlingsrådets
medlemmar önskades.
Församlingsrådet beslöt att
Gunnel Ersson fick i uppdrag att ta fram en sådan och maila ut till
församlingsrådets medlemmar.

Domprost Kent Nordin informerade:
- Pga C0vid-19 kommer Församlingsinstruktionsarbetet tas på kyrkorådsmötet
2021-01-26. Underlag tas fram av kyrkorâdet tillsammans med medarbetarna.
Processas sedan av församlingsråden.
- Kyrkliga inventarier Härnösands pastorat: Delprojekt l - alla uppgifter som
finns på papperslistor läggs in i det digitala systemet SACER. Tre pedagoger
matar in dessa uppgifter. Allting ska vara inmatat till i slutet av februari.
Därefter skrivs listorna ut och inventarier inventeras. Vi får då koll på det som
inte är på plats. Även nya inventarier har tillkommit sedan sista inventeringen
2011 och även dessa kommer att föras in. Parallellt kommer alla inventarier att
fotograferas. Max 8 fotografier av per objekt. Man fotograferar stämplar,
inskriptioner mm. När allt är inventerat och fotograferat uppdateras listorna.
Detta ska var klar i januari 2022.
Delprojekt 2: Identitieringen av vad alla stämplar står för tillverkare, år mm
påbörjas. I datasystemet SACER har Länsstyrelsen, Härnösands Stift, Svenska
kyrkan på nationell nivå, Riksantikvarieämbetet tittar behörighet.
Domprost Kent visadepå mötet hur SACERfungerar.

- Bisk0psvisitation äger rum i Härnösand 2022-02-07-1 1.

Visitationsmässa och stämma sker 2022-02-20.
Förmöte med planering börjar redan februari 2021. Detta utförs av domprost
och kyrkorådets ordförande.
- Personalförändringar: En kommunikatör har slutat samt en ny kommunikatör
har anställts. Även en fastighetsingenjör har anställts.
En vikarierande organist finns även anställd tom augusti 2021.
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FR

FR

9§

10§

Rolf Lundholm tog upp frågan om han även fortsättningsvis skulle delta som
representant för församlingsrådet på ledningsgruppsmöten för Café Trädgåm
och Samarbetsrådet tvâ kyrkor.
Församlingsrådet beslöt
att Rolf Lundholm fortsätter att representera Härnösands
domkyrkotörsamlingsråd på dessamöten

Cristina Grönroos informerade att samtliga liturgiska serier är tvättade och
renoverade.

Christina Norberg ställde frågan om altarskåpet i Församlingsgården av Eva
Spångberg blir kvar i församlingsgârden eller kommer att flyttas över till
Domkyrkan.
Domprost Kent Nordin svarade att i dagsläget finns ingen plan på någon flytt.
I Johanneskapellet kommer ett barnens Gudstjänstskåp att sättas upp.
Marie-Louise lade till att altarskåpet förtjänar en plats i ett gudstjänstrum.

Christina Norberg ställde frågan om det inte finns möjlighet att ordförande får
en svenska kyrkan mailadress.
Knapp Bertil svarade att vi avvaktarmed den lösningen så länge.

Nästa möte
Nästa möte blir den 22/3 2021 kl 18:00 i församlingsgården.

Avslutninø Cristina Grönroos
Cristina Grönroos läste, tillsammans med mötesdeltagama, Herrens bön
samt välsignelsen och sjöng psalmen 253 vers 3.

Ordförande tackade mötesdeltagarna och ser fram emot ett givande möte
i mars

. n, -

Just.51gn: n- , _PL-


