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Ord. Ledamöter Ersättare

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

X Margareta Byström O Catharina Brunnström
X Annica Nilsson X Sandra Högberg
X Jörgen Kristiansson X Solveig Hamrin
X Karin Högberg 0 Anders Nordström
X Sofia Wiklander
X Mia Asplund
X Mattias Huss

Övriga deltagande
Kent Nordin, domprost
Johan Holgersson,
komminister

Sekreterare w“Mä Paragrafer 25 - 35
Karin Högberg,

Ordförande Hmøwá
549526274Margareta Byström

Justerare /øø
Mia Asplund

I

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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FR 25 § Mötets öppnande

Ordförande Margareta Byström öppnar mötet varefter vi sjunger
psalm 646 och Mattias Huss ber en bön.

FR 26 § Upprop och godkännande av kallelsen och ärendelistan

Upprop hålls. Kallelsen och ärendelistan godkänns.

FR 27 § Godkännande av föregående protokoll.
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

FR 28 § Val av justeringsperson

M välja Mia Asplund till justerare.

FR 29 § Verksamhetsplan och budgetäskande för 2022 - Mattias
Budget för 2022 i enlighet med föregående år. Frågan om ev.
ombyggnation av Stigsjö kyrka tas upp. Inget beslut tas förrän lokal-
försörjningsplanen är klar.
Ett önskemål om att göra församlingshemmets bottenvåning mera
barnvänligt genom att ta bort böckerna och byta ut fåtöljema för att
ett lekutrymme förs fram. Församlingsrådet äskar 20 000 kr till detta.

FR 30 § Församlingsinstruktion FIN - genomgång av utskickat dokument -
Kent Nordin, Johan Holgersson och Mattias Huss

Genomgång av förslaget till törsarnlingsinstruktion. Johan dokumenterar
de förslag som kommer upp.

FR 31 § Genomgång av höstens verksamheter - Mattias

Den 1 juni 2021 väntas lättnad i restriktionema kring Coronapandemin.
100 personer får samlas utomhus och 50 inomhus.

Fortsättning nästa sida (§ 31)
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Mattias delar ut förslaget till verksamhet under perioden 26 juni- 1

januari 2022. Inga ändringar förutom att kyrkfrukost läggs till den 26
september och den 12 december.
Frivilligfesten flyttas från maj till september, den 12:e.
Under hösten hoppas vi att vi åter ska kunna servera enkelt kyrkflka i
samband med gudstjänstema och frukt och juice vid musikkvällar.
Kyrkfrukost planeras två gånger under hösten och två gånger under
våren 2022.
Bibelstudiegruppen återupptar träffarna igen till hösten.
Musikverksamhet - Emma Ekebjörk låter hälsa att hon gärna tar emot
tips på lokala musiker som kan tillfrågas om att medverka vid vissa
tillfällen. Körövningama kommer att återupptas fysiskt från hösten.
Bamverksamhet - Då intresset för Stor och liten varit litet och då få barn
kommit till miniorema satsar församlingspedagogema på
familjeeftermiddag måndagar mellan kl. 13 - 16 istället, detta kommer
att gälla från hösten. Annons kommer i tidningen Yippie. Från våren
2022 ska det prövas att hålla tacokvällar i samband med
familjeeftermiddagsverksamheten.
Diakoni - Stina Östman kommer att starta upp onsdagsträffen,
diakonigruppen och sorgegrupper igen till hösten.
Loppis enligt traditionen i Säbrå under juli månad. Den som har
möjlighet att göra en insats någon dag under den perioden är välkommen
att höra av sig till Stina.
Den 2 juni kl. 18.30 blir det vandring vid Janne Vängmantorpet.

Planerad avtackning 6 juni

Avtackning av Knapp Anna Eriksson vid gudstjänsten den 6 juni kl.
18.00. Beslutas att servering efter gudstjänsten ska ske både inom-
och utomhus. Mattias tar med förslaget om att antingen servera
tunnbrödsklämmor eller påsar med fikabröd. De av ledamöterna i
församlingsrådet som har möjlighet att hjälpa till med serveringen
kommer kl. 17.00 för att förbereda.

Övriga frågor

Inga övriga frågor denna gång.

Nästa möte

Nästamöte onsdagen den 25 augusti 2021 kl. 18.30

Avslutning

Margareta tackade alla för kvällens ovanligt långa möte och
avslutade mötet.


