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Häggdångers församlingshem kl 18.30-20.45

Ord. amö er Ersättare

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

Orförande Yngve Nilsson X Ersättare Annika Öhman
Ledamot Leif Thömlund 0 Ersättare Eva Söderström
Ledamot Nils-Erik Biberg N Ersättare Margareta Bolin
Ledamot Gun-Britt Rodling
Ledamot Barbro Westerholm
Ledamot Laila Ahlberg
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Komminister UlfAndersson
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Häggdångers församlingsråd Datum 2021 -09-14

FR 24 § Mötets öppnande
Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och Öppnar mötet.

FR 25 § Upprop och justering
Upprop förrättas och till justerare utses Margareta Bolin. Justering äger
rum på Församlingshemmet söndagen den 19 september 14.00

FR 26 § Godkännande av kallelse och ärendelista
Kallelse och ärendelista godkänns

FR 27 § Föregående protokoll
Ingen anmärkning

FR 28 § Församlingskollekter juli- december 2021
Enligt planering Se bilaga 1

FR 29 § Från prästerligt håll
Samkvämen Mat & prat startar den 23 september på
församlingshemmet, och infaller även den 28 okt och 25 nov. Viktigt att
samordning sker med andra sammankomster som vänder sig till samma
målgrupp. Gun-Britt Rodling pratar med PRO som har möte den 20
september, och kontaktar därefter UlfAndersson.

Äldres dag den 26 september
Christina Ahlenius ordnar med inbjudan till de som är 65 år och äldre,
där man skall OSA. Leif Thömlund tar emot anmälningar, vilka får vara
max 30 då flera inte tillåts i församlingshemmet.
Yngve Nilsson och Leif Tömlund ordnar med kyrklunch från Värsta

Allhelgona - Öppen kyrka
Kyrkan är öppen lördag 11 - 15 och där serveras varm dryck med
tilltugg. Leif Thömlund och Annika Öhman tar emot besökande.

FR 30 § Planering hösten 2021
Vid nomineringsmötet den 24 oktober ordnar Leif Thömlund och Yngve
Nilsson kaffe vid söndagskaféet De nominerade är tillfrågade

FR 31 § Rapporter
Leif Thömlund rapporterar från Kyrkorådet den 26 augusti, se bilaga 2
En kantor/körledare med ansvar för Häggdånger har börjat sin
anställning. Med det kan körema starta upp sin verksamet igen. I övrigt
många vakanser och ledigheter inom kyrkomusikerna.

FR 32 § Övriga frågor
Inga övriga frågor
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FR 33 § Avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar dagens möte.
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HÄGGDÄNGER FÖRSAMLING Bilaga 1.

Församlingskollekter juli - december 2021

Kollektdatum Kollektändamål Plus- Bankgironr.

09 juli Musikverksamhet i Häggdånger.

23 juli Musikverksamhet i Häggdånger.

31 juli Barsvikens kapellförening. Bg. 724-8958

15 aug. Act - Sv. kyrkan.

27 aug. Barsvikens kapellförening. Bg. 724-8958

07 nov. Sv. kyrkan i utlandet.

28 nov. Act - Sv. kyrkan.

05 dec. Musikverksamhet i Häggdånger.

23 dec. Häggdångerkören PIusGiro 10 10 45-3

25 dec. Barsvikens kapellförening. Bg. 724-8958



Häggdångers fö rsamlingsråd 2021-09-14. Sid 1

§ 8 Rapporter/information / Leif T. Bilaga 2.

Kyrkoråd Härnösands pastorat, 2021-08-26
0 Pågående investeringar och underhåll

Nytt speibord i Domkyrkan är levererat och tagits i bruk.
Nytt tak på församlingsgården i Härnösand är klart.
Stambyten och renovering i lägenheterna församlingsgården i Härnösand utfört.
Renovering av tak i koret Högsjö kyrka startar efter Allhelgonahelgen.
Ombyggnad av mixerbord för ljud, ljus och klockor i Högsjö kyrka.
Offertförfrågan avseende yttre renovering av Domkyrkan skickas ut till fyra anbudsgivare
under vecka 35. Anbudsoffert skall lämnas senast 30 september. '

0 Budgetuppfölininglresuitatanalys 2021-06-30
Prel. Resultat, överskott 3 030 000. Budget - 430 000. Avvikelse överskott 3 461 000.
Lägre övr. externa kostnader. Livsmedel, kör, konserter, plant, annonser, reklam, service-
byrå, konsuiter m m.
Lägre personalkostnader. Vakanser komminister, organist och fastighetsing. 3 mån.

0 Budgetberedning enligt direktiv år 2022
Kyrkoavgift Kr. 1:37. Personalbudget räknas upp med 2,2 %. Betr. fastighets-
verksamheten skall underhåll och investeringar som leder till minskade drifts- och
underhållskostnader prioriteras. Beräknat nettoresultat underskott 2 200 tkr.
Budgetberedningens arbete fortsätter enligt fastställd plan.

0 GAP-analys på dataskyddsområdet
Dataskyddsarbete 2021 är fastställd enlig analys och ligger på nivå 3.
Dataskyddsprocessen dokumenteras och standardiseras för både lednings- och
designarbete. Processen är integrerad i organisationens övriga processer som
informationssäkerhet och kvalitetsprocesser. Alla i organisationen följer anvisade
processer.

0 Information
Pandemin. Awaktar smittspridningsläget efter skolornas start av höstterminen.
Präster får delta i minnesstunder och öppnat för minnesstunder i egen regi och extern
uthyrning av pastoratets lokaler, församlingshem. Begränsade anta! sittande besökare i
kyrkorna. Fortsatt hemarbete gäller för personalen i september enligt Folkhälso-
myndighetens rekommendationer.
Personal
En kommunikatör och en diakon kommer att vara föräldralediga. En organist tjänstledig
för studier t o m juni 2022. Diakon går i pension i oktober men arbetar kvar på 50 % till
den 3 december 2021. Diakonassistent visstidsanställs t o m december 2022. Pensionerad
diakon visstidsanställs t o m juni 2022. Pensionerad organist fortsatt visstidsanställd
t o m juni 2022. Pensionerad präst visstidsanställd 50 % fram till december 2021.


