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Ord. Ledamöter Ersättare
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Ordförande Yngve Nilsson N Ersättare Annika Öhman
Ledamot Leif Thömlund N Ersättare Eva Söderström
Ledamot Laila Ahlberg N Ersättare Margareta Bolin
LedamotNils Erik Biberg
Ledamot Gun-Britt Rodling
Ledamot Barbro Westerholm

><
><

><
O
><

><
><

Prästerlig ledamot UlfAndersson

Övriga deltagande

Seln'eterare ø/ømá/14a Paragrafer 1-12

la Ahlberg

Ordförande \\'\{\\\\ä\_/
YngvÄ\Nilsson

Justerare WA
Annika Öhman

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Församlingsrâd
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FR 1 § Mötets öppnande
Ordföranden öppnarmötet eñer textläsning av Leif Thömlund.

FR 2 § Upprop förrättas

FR 3 § Val av jysterare
Annika Ohman utses att justera dagens protokoll. Justeringen äger
rum tisdagen den 23 februari kl. 19.00 i Rogsta.

FR 4 § Godkännande av kallelse och ärendelista
Kallelse och ärendelista godkänns.

FR 5 § Föregående protokoll
Ingen anmärkning, läggs till handlingarna.

FR 6 § Planering av verksamheter
UlfAndersson informerar om att den sedvanliga sparkstafetten
ställs in i är pga. pandemin. I övrigt planeras en musikgudstjänst i
månaden med maximalt 8 deltagare. Under påsken 2021 planeras
två gudstjänster även de med maximalt 8 deltagare. Gökotta i
Barsviken kommer att äga rum med maximalt 8 deltagare.

FR 7 § Inför kyrkova12021-09-19
Leif Thömlund informerar att Häggdånger församlings
nomineringslista heter ”Häggdånger församlings kyrka inom
Härnösands pastorat” och den kommer att registreras den 9 mars
2021. Alla i nuvarande församlingsråd har sagt sig villiga att
nomineras förutom Margareta Bolin. Detta blir åtta stycken och
Leif har tillfrågat församlingsmedlemmen Kerstin Lindberg som
sagt sig villig att ställa upp. Det blir då 9 personer på
nomineringslistan. LeifThömlund företräder nomineringsgruppen.

FR 8 § Rapporter
Leif Thömlund rapporter från kyrkorådets möte 2021-01-26.
(Bilaga 2021-02-16-01).

Yngve Nilsson informerar från ordförandekonferens.

FR 9 § Församlingskollekter
Hänvisar till (Bilaga 2021-02-16-02)
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FR 10 § Från prästerligt håll
Ingen information

FR 11 § Övriga frågor
UlfAndersson meddelar att församlingsrådet bör ha ytterligare ett
möte under Våren förutom februari och maj. Bokar därför
församlingsrådsmöte tisdagen den 23 mars 2021 kl. 18.30.

FR 12 § Avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar dagens möte.
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§8 Rapporter/information / Leif T. Bilaga 1.

Kyrkoråd Härnösands pastorat, 2021-01-26.

Planering verksamhetsåret 2021.
Församüqsinstruktionsarbetet. med dialog och delaktighet med församlingsborna vid
församlingsmöten, kommer under rådande pandemin inte att kunna genomföras. Det
kommer att ske dock på ett annat tillvägagångssätt.
Församlingsbor kan istället få komma till tals genom församlingsråden. Anställda och
kyrkoråd arbetar tillsammans fram ett utkast/förslag. Domprosten presenterar en plan
för det fortsatta arbetet och ordnar digitala möten i "Temas". Domprosten kallar till
styrgrupp för församlingsinstruktion där kyrkorådets ordförande och några medarbetare
ingår. Förslaget presenteras för församlingsrådens ordförande under vecka nr. 5.
L kal rsormn sarbetet med kartläggning är i fas för att kunna läggas fram till
kyrkofullmäktige i november 2021.
B'iskogsvisitation sker i Härnösands pastorat den 7 - 11 februari 2022 och med
vlsitationsstämma söndag 20 februari. Förarbetet sker, under ledning av Marie Edström,
kontraktsprost i Ö-viks kontrakt, under år 2021.
Pandeminläget
Åtta (8) person gränsen ligger kvar. 20 pers exkl. medverkande vid begravnings-
gudstjänster gäller även vid borgerliga begravningar.
Distansarbete gäller fortsättningsvis under våren för anställd personal/medarbetare.
Verksamheter för barn och unga awaktas med att startas upp.
Eerso_nal
Ny fastighetsingenjör börjar sin anställning den 1 mars.
Ny kommunikatör började provanställning ( 6 mån) den 25 januari.
Rekrytering av komminister för det teckenspråkiga arbetet samt organist har trots försök
inte givit något resulat.
Diakon som beviljats tjänstledighet under 6 mån 2021 har sagt upp sin anställning.
Vik. Diakon på Café Trädgår'n tillsvidareanställs fr 0 m 1 mars, 75 % tjänstgöringsgrad.
Fastighetsreparationer
Domlgrkoü'rsamlingens ürsamlingsgárd
Byte avloppsstammar, utrostade, i taket ovan Biblioteket.
Renovering av lägenhet, 3:a, pågår. Hyreskontrakt 1:a är uppsagd av hyresgästen per
den 1 febr. Renovering av bl a avloppsstammar och fönster påbörjas.
Renovering/byte av takplåt, den platta delen, utförs vid snöfria väderleksförhållanden.
Ekonomisk ragLort verksamhetsår 2020.
Rrel. resultat, överskott ca 5 milj.
Lägre personalkostnader. Flera personalvakanser, utebliven Iönerevision 2020 sker är
2021 samt sänkta arbetsgivaravgifter. Många verksamheter bl a utbildningar, resor och
konfirmandläger har på grund av rådande pandemin inte genomförts vilket har medfört
att kostnaderna minskat.
Qatakommunikation
Införande av Microsoft 365 pågår och slutlig migrering sker den 5 februari.
Förtroendevalda får e-post adresser i Svenska kyrkan. Inköp av "paddor" till förtroende-
valda. Digitala möten övergår till "TEAM" och ten och möteshantering sker i "Public 360".
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HÄGGDÅNGER FÖRSAMLING an. z.

Församlingskollekter januari -juni 2021.

Kollektdatum Kollektändamål Plus- Bankgironr.

24 jan. Kl. 18.00 Musikverksamhet i Häggdånger församling.

13 febr. (Sparkstafett) ACT, Sv. kyrkans internationella arbete.

04 april Kl. 18.00 ACT, Sv. kyrkans internationella arbete.

13 maj Kl. 08.00 Barsvikens Kapellförening. Bg. 724-8958

OBSl Ändra kollektdagländamål med 26 iuni.

18 juni Musikverksamhet i Häggdånger församling.

26 juni Sv. kyrkans unga, 50%. Salt, barn och unga i EFS, 50%.

OBS! Ändra kollektdagländamål med 13 mai.


