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Högsjö törsamlingsgård kl. 18:00 - 21:00
0rd. Ledamöter Ersättare

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

Ordförande Lennart Backlund X Ersättare Dagny Backlund
Ledamot Sonny Andersson 0 Ersättare Linda Åberg Luthman
Ledamot Birgitta Johansson N Ersättare Rolf Skoglund
Ledamot Lena Landin O Ersättare Gullan Eriksson
Ledamot Christina Pettersson
Ledamot Anna Andersson
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Prästerlig ledamot Johan Holgersson

Övriga deltagande: Domprost Kent Nordin

Sekreterare å/Vâ/réâ/zøm Paragrafer 24 § - 33 §

Birgiáa Johanssöri

Ordförande .§th 'MW
Lennart Backlund

Justerare /ÅÅnIrÅnc ,MÅ/fda..__,.
Christina Pettersson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Högsjö Församlingsråd

Sammanträdesdatum/Plats 2021-05-05 /Plats: Högsjö Församlingsgård.

Datum för , Datum för
anslags uppsättande 2021195 '1b anslags nedtagande 2021- 0 6
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Förvaringsplats för protokoll Församlingsexpeditionen

Underskrift V
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FR 24 § Inledning, mötets öppnande.
Ordförande Lennart Backlund hälsade välkommen till dagens
församlingsrâdsmöte och förklarade därefter mötet for öppnat.
Efter gemensam psalmsång inleder domprost Kent Nordin med

evangelietext och bön.

FR 25 § Upprop.
Ordförande hade upprop av församlingsrâdet ledamöter enligt
förteckning i inledning av protokollet.

FR 26 § Fastställande av dagordning
Beslut: Kallelsen och dagordning godkändes

FR 27 § Val av justerare samt tid och plats för justering.
Beslut: Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll
valdes Christina Pettersson. Protokollet justeras 2021-05-17 kl. 17:00
på Höstvägen 6, Ramvik.

FR 28 § Föregående protokoll.
Ordförande gick igenom föregående mötesprotokoll som godkändes
och lades till handlingarna.
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FR 29 § Information.
Johan Holgersson konstaterar att Folkhälsomyndighetens Corona
restriktioner med 8 besökare på våra gudstjänster/aktiviteter kvarstår i
första hand fram till den 17 maj och de regionala restriktioner som råder
gäller fram till 23 maj. Detta gör att planeringen av vår verksamhet
osäker och kan komma att ändras med kort varsel.

Tjänsten som ansvarig präst för Högsjö - Hemsö kommer åter att
annonseras ut nu under maj månad och vid lyckad rekrytering kan
tjänsten tillsättas i höst.

Rolf Skoglund konstaterar att i pastoratet har sålts en skogsfastighet med
fastighetsbeteckning i Högsjö församling och Kent Nordin bekräftar
detta och informerar om att intäkten på 90 000 kr. skall av pastoratet i
första hand användas för investeringar i Högsjö.

Rolf Skoglund frågar om det skett någon utbetalning från de fonderade
medel som tidigare fanns i Högsjö församling men nu administreras av
pastoratet. Kent Nordin bekräftar att utbetalning skett i mycket
begränsad omfattning och ber alla i rådet vara uppmärksam på om det
finns någon i vår församling som kan vara berättigad till ekonomisk
hjälp enligt fondernas kriterium.

FR 30 § Församlingsinstruktion.
Utkast till församlingsinstruktionen har sänts till rådet ledamöter inför
mötet och Kent Nordin gör en kort inledning om förutsättningarna för
framtagande och fortsatta arbetet med församlingsinstruktionen.
Försarnlingsrådet ges möjlighet att komma med synpunkter och förslag
på ändringar och tillägg i församlingsinstruktionen och efter att alla
församlingar i pastoratet har haft möjlighet att ge sina synpunkter
kommer församlingsinstruktionen att åter presenteras för rådet på vårt
möte i september.
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Kommande verksamhet.
Johan Holgersson informerar att den friluñrmässa som planerats att

hållas vi Högsjö gamla kyrka, till 300 års minne av rysshärjningar efter

norrlandskusten, kan komma att ställas in med kort varsel p.ga. rådande
Corona restriktioner.

Pastoratet planerar att i höst hålla en fest för de i pastoratets som i år

fyller 80 år samt även de som i år fyller 81 år då ingen 80 års fest
anordnades för dem under 2020. 2 fester kommer att hållas varav en

planeras till Högsjö den 14 september.

Ellinor och Peter Stenlund planerar en julkonsert i Högsjö kyrka
lördagen den 18 december och rådet bestämmer då att flytta den

planerade söndagsgudstjänsten den 19 dec till Högsjögården.

Verksamhetsplan 2022.
Församlingsrådet konstaterar att vi i församlingen vill komma i gång
med den verksamhet som planerats för 2021 innan vi tar beslut om
verksamhetsåret 2022.
Vi vill fortsätta med bl.a. musikgudstjänster och fåmöjlighet att

genomföra den planerade fredagsgemskapen då både daglediga vuxna
och barngruppen ”Stor och liten” avslutar sina respektive fredags
aktiviteter i en gemensam lättare lunchmåltid.

Avslutning.
Ordförande förklarar församlingsrådets möte för avslutat och tackar

mötesdeltagarna för visat intresse.


