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Häggdångers församllngsråd Datum 2021 -03-22

Sammanträde via telefon kl 18.30-19.00

Ord. Ledamöter Ersättare

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

x Ordförande Yngve Nilsson N Ersättare Annika Öhman
x Ledamot Leif Thörnlund N Ersättare Eva Söderström
x Ledamot Laila Ahlberg N Ersättare Margareta Bolin
x Ledamot Nils Erik Biberg
x Ledamot Gun-Britt Rodling
x Ledamot Barbro Westerholm
x Prästerlig ledamot UlfAndersson

Övriga deltagande

Sekreterare L/ Paragrafer4/5/ M 13- 23

Ordförande

Justerare V

Eva Söderström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Församlingsrád
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Härnösands pastorat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2
Häggdångers församlingsråd Datum 2021 -03-22

FR 13 § Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet efter textläsning och bön av LeifThömlund
Och UlfAndersson.

FR 14 § Justering
Eva Söderström utses till justerare. Justering äger rum tisdagen
den 30 mars, kl. 19.00 i Torrom.

FR 15 § Godkännande av kallelse och ärendelista
Kallelse och ärendelista godkänns.

FR 16 § Föregående protokoll
Ingen anmärkning, läggs till handlingarna.

FR l7§ Från prästerligt håll
UlfAndersson meddelar att begränsningarna vad gäller sammankomster
och antal närvarande vid dessa fortlöper.
Pastoratet önskar besked om vilken av kyrkvärdama som är

inventarieansvarig. I Häggdånger församling är Leif Thömlund
inventarieansvarig och aktuell förteckning av inventarier önskas.

FR 18 § Församlingsinstruktionsarbetet
UlfAndersson rapporterar att han tillsammans med ordföranden Yngve
Nilsson deltagit i videokonferens angående församlingsinstruktions-
arbetet. Positivt möte.

FR 19 § Planerade verksamheter år 2021
Fortsatt planering äger rum på församlingsrådsmötet i maj.

FR 20 § Rapporter
LeifThömlund rapporterar från kyrkorådets möte 16 mars 2021,
(bilaga 2021-03-22-01).

FR 21 § Kyrkoval 2021-09-19
Leif Thömlund meddelar att nomineringslistan inför kyrkovalet är på-
skriven av samtliga nominerade. Den är inskickad. Valsedlar ska nu
beställas i ett större antal än vid föregående val.

FR 22 § Övriga frågor
Inga övriga frågor

FR 23 § Avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar dagens möte.
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§8 Rapporter/information / Leif T. Bilaga 1.

Kyrkoråd Härnösands pastorat, 2021-03-16.

Församlingsinstruktionsarbetet
Reviderad tidsplan föreligger. Digital föreläsning riktad till kyrkorådets ledamöter och
ersättare om Folkkyrkan genomförd den 3 mars under ledning av forskaren och biskop
em Sven Thidevall. Vad betyder folkkyrkobegreppet idag när snart mindre än 50% av
svenska befolkningen är medlemmar och hur kan vi tänka inför åren som ligger framför
oss med krympande resurser.
Kyrkorådets ledamöter, ersättare, församlingsrådens ordförande och medarbetare, tot.
31 st. genomförde den 17 mars ett digitalt Mini Workshop. Utkast med kort film för varje
"FIN" område, Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission, föredrogs. Diskussion i

mindre grupper följdes med kommentarer och anteckningar efter varje "FIN-område".
Under förutsättning att läget betr. pandemin blir bättre kommer församlingsråden under
maj månad bli mer delaktiga i instruktionsarbetet.
Pandeminläget
Åtta (8) persongränsen ligger kvar. 20 pers exkl. medverkande vid begravnings-
gudstjänster gäller även vid borgerliga begravningar. Den som arrangerar borgerliga
begravningsakter i annan ordning har ansvaret för att den tillfälliga regeln om max. 20
deltagare efterlevs. Gruppverksamhet är pausad på obestämd tid och barnverksamhet
kan tidigast startas upp när man kan träffas utomhus.
Distansarbete gäller fortsättningsvis för anställd personal/medarbetare.
Ingen konstaterad smittspridning på arbetsplatsen.
Personal
Nye fastighetsingenjören Alexander Karlström anställd sedan den 1 mars presenterar sig.
Församlingsmusiker Peter Stenlund på "Ung-Musik" anställd på 3096 året ut, 2021.

Fastighetsregarationer
Renovering av lägenheter på Franzéngatan 16 fortlöper.
En ny kompressor och kylanläggning till kistkyl i Heliga korsets kapell installeras.
Klockorna i Säbrå kyrka har numera tills vidare en mekanisk slagfunktion. Översyn av
kyrktornets kondition i bl a bärande balkar skall utföras.
Ekonomisk rapport verksamhetsår 2020.
Prel. Resultat före revision, överskott ca 6,7 milj. Budget underskott 4 milj.
Lägre personalkostnader. Flera personalvakanser, utebliven Iönerevision 2020 sker år
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 blivit lägre/utgått jfr. budget.
Verksamhetsberättelse år 2020
Utkast/verksamhetskommentarer föredras. I den slutliga verksamhetsberättelsen kommer
en inledande text av domprosten att ingå samt miljö- och klimatperspektivet och text
rörande hur året med pandemin påverkat pastoratets verksamhetsgrenar.
Anmälningsärende
Barsvikens kapell har erhållit ekonomiskt bidrag för år 2020.
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