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FR 11 § Inledning
Ordförande hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.
Cristina Grönroos läste Psaltaren 10328-14 psalm 45.

FR 12 § Fastställande av dagordning
Församlingsrådet beslöt
att fastställa dagordningen enligt förslag.

FR 13 § Val av iusterare för mötet
Församlingsrådet beslöt
att välja Christina Norberg att justera dagens protokoll.

FR 14 § Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

Protokollet lades till handlingarna.

FR 15 § Verksamhetskommentarer
Mötesdeltagarna diskuterade kring verksamhetskommentarema.
Vi kunde konstatera att pandemin har satt sitt grepp även
i Domkyrkoförsamlingen, men att man har hittat nya positiva sätt att kunna
genomföra aktiviteter trots allt. Domkyrkan har även varit öppen som vanligt
med gudstjänster och mässor. Dock med restriktioner på antal besökare.

Mötesdeltagarna kom även med lite förslag:
- Satsa på diakonin. Den psykiska ohälsan slår igenom mer och mer.
- Högmässan webbsänd i församlingsgården. På detta sätt kan vi tillgodose
ytterligare 8 församlingsbors önskan om att få delta i högmässan.
- Församlingsrâdet bjuder in till en träff för alla församlingsbor - ung som
gammal. Ämne: hur har vi tänkt/funderat kring livet i pandemitid? En
möjlighet att få prata om roliga allvarliga saker.
- Alfa samt övriga bibelstudier online för nyfikna. Fysiska träffar eñer
pandemin.
- Tips att göra en ny ”Pröva på” gudstjänst, vilken webbsänds och sedan läggs
ut på hemsidan.
- Förhoppningsvis släpper Covid sitt grepp och vi kan börja med aktiviteter
igen. Viktigt att tänka till vilka aktiviteter vi mäktar med. Gud har gett oss en
”andra” chans att reflektera.
- Spela in en ny guidad tur och lägga ut den på hemsidan.
- Informationstavloma uppdateras med en text (förslag) ”Har du några idéer
kring aktiviteter i vår församling - skicka ett mail till församlingsrådets
ordförande (knappbertil@gmail.com) så tar vi upp det
i församlingsrådet. Vi har möten i januari, mars, maj, september och
november.”
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FR 16 § Sammanträdesplan - viktiga punkter på respektive möte
- jan/feb: utvärdering, föregående år (25/1)
- mars: genomgång av verksamhetskommentarer (22/3)
- maj: verksamhetsplan kommande år, gudstjänstplan sommaren (10/5)
- september/oktober: uppföljning av verksamhetsplan under KR:s
budgetarbete, gudstjänstplan hösten/jul (6/9)
- nov: gudstjänstplan kommande vår, församlingskollekter (15/1 1)

FR 17 § Övriga frågor samt information

Christina väckte frågan om möjlighet till teknisk support genom församlingen
att ordna en digital jubileumsträff för de personer som 1971 års konfirmerades
i Härnösands domkyrka.
Cristina informerade att domkyrkoförsamlingen inte längre ordnar några
sådana träffar, men bistår gärna i forma av guidade turer eller liknande.

Domprost Kent informerade:
På fredag fördelas den kyrkoantikvariska ersättningen ut.

Stiftsstyrelsen beslutar. Domkyrkoförsamlingen har sökt bidrag med 14

miljoner (hela projektet kostar 22 miljoner), för en yttre renovering av
domkyrkan. Följande behöver åtgärdas:
- En totalknackning av putsning
- Korsen med kula på de mindre tornen samt takryttaren behöver förgyllas med
bladguld.
- Hela taket byts ut till ett nytt koppartak.
- Samtliga fönster renoveras.
- Takfotsplåtar ses över.
From feb 2022 kläs Domkyrkan in i byggnadsställningar tom november 2023.
Verksamheten kommer att pågå under tiden. Stöming endast dagtid när det
knackas. Information på hemsidan kommer att läggas in löpande.

- Församlingsinstruktionsprojektet går vidare. Under maj månad hoppas man
kunna samla församlingsråden.

FR 18 § Nästa möte
Nästa möte blir den 10/5 2021 kl 18:00 i församlingsgården.

FR 19 § Avslutning Cristina Grönroos
Cristina Grönroos läste, tillsammans med mötesdeltagama, Herrens bön
samt välsignelsen och sjöng psalmen 190.

Ordförande tackade mötesdeltagama och önskade samtliga en trevlig kväll.
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