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Inledning
Mötet öppnades av Mattias Huss. Psalm 162 vers 1 sjöngs. Psaltarpsalm 104 versema 27-31,
lästes av Mattias därefter bön.

§ 12 Upprop
Ordförande förrättade upprop, alla var närvarande utom Eva ochMarianne. Vi hade besök av
Kent Nordin och Johan Holgersson som besöker församlingarna.

§ 13 Godkännande av dagordningen
Dagordningen fastställdes och godkändes.

§ 14 Val av justerare
Till att justera protokollet valdes Karl-Åke Engström

§ 15 Församlingsinstruktion
Synpunkter och diskussion. Lokal försörjningsplan, hur den ser ut i november i år. Beskriver
hur vi använder våra lokaler, ekonomiskt. Lägga förslag.

§ 16 Viksjö församling
Projekt och ideer inför framtiden.
Önskemål om att flytta vaktmästama till nedre planet i kyrkan. Plats för kyrkobesökamas
ytterkläder bör kunna ordnas i nedre delen av kyrkan.
Funderingar kring att anordna Öppen kyrka under nästa sommar.

§ 17 Föregående protokoll
Ordförande föredrog protokollet 2021-03-02 som däreñer lades till handlingarna.

§ 18 Tillbakablick
Tillbakablick och utvärdering av verksamheten, församlingsrådets insatser. Gudstjänsterna
har fungerat bra med hänsyn till pandemin/corona. Musik i vintertid har varit bra besökt.
Långfredagsgudstjänsten likaså. Gökottan är omtyckt och att den är på Västanå.

§ 19 Kommande verksamhet
Vi ser framåt på musikverksamheten etter att restriktionema har öppnats för att få träffas
i större antal besökare. Midsommargudstjänst hålls ute vid servicehuset. Musik i sommarkväll
den 11 juli med Emma och Sussanne. Även den 25 juli blir detmusik i sommarkväll med
Andreas Nilsson som sjunger country på svenska. Senioremas dag är planerad till den
5 september.

§ 20 Avtackning Knapp Anna Eriksson
Avtackning av Knapp Annas tjänstgöring hålles i Stigsjö kyrka den 6 juni.

/
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§ 2] Blommor till Gun Grönbäcks begravning
Blommor till bären. Ett stort TACK till Irené och Birgitta för deras arbete med att ställa
upp för att få en fm avslutning/begravning i Viksjö kyrka för GUN. Beslöts att fotot av
Gun lämnas för att sättas upp i kyrkan tillsammans med övriga prästerna.

§ 22 Information och rapporter
Rampen är på gång inom snar tid.

§ 23 Avslutning
Ordförande avslutade och tackade alla för närvaron och förklarade mötet avslutat.

PS. Gemensamma iörsamlingsfesten som Stigsjö-Viksjö brukar ha, som ej blev av den
23 maj hoppas vi att den blir av den 12 september i Stigsjö med lunch efter gudstjänsten.

Justering signatur: M (A E vx)


