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Hemsö församlingsråd Datum 2021-09-20

Plats och tid: Hemsö församlingshus, 15.00 - 15.50

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

Ordinarie ledamöter Ersättare
X Torsten Norberg, ordförande X Kerstin Nilsson
0 Per-Göran Sundin, vice ordförande X Karl-Erik Nilsson
0 Urban Jonsson X Rolf Sjölander

Vakant
X Inger Sundin
X Johan Holgersson, prästerlig ledamot

Övriga deltagande:

Utses att justera: Rolf Sjölander

Tid och plats för Måndag 27/9 kl 12.00
justering: Hultom
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Hemsö församlingsråd

Sammanträdesdatum/Plats 2021-09-20 - Hemsö församlingshus

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2021-OQ-Zg anslags nedtagande 2021- 10, [2,

Förvaringsplats för protok ll Församlingsexpeditionen

Underskrift LV
-

"W



Härnösands pastorat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2
Hemsö församlingsråd Datum 2021 -09-20

HeFr §36 Mötets önpanden

HeFr § 37

HeFr § 38

HeFr § 39

HeFr § 40

HeFr § 41
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Ordförande Torsten Norberg hälsar välkommen och öppnar mötet. Johan Holgersson
läser en del av evangelietexten från 16 s e Trefaldighet, ”Döden och Livet” och leder i
bön.

Upprop och godkännande av kallelse och dagordning
Upprop av närvarande sker. Kallelse och dagordning godkänns efter att punkten 12
”Information” slagits samman med punkt 6 ”Kyrkovalet” och tillägg av ny punkt 12,
”Församlingsinstruktion”.

Val av justerare samt tid och plats för jgsterigg
Rolf Sjölander utses att justera dagens protokoll. Justering sker i Hultom måndagen
den 27/9 kl 12.00.

Föregående protokoll
Efter genomgång läggs föregående protokoll till handlingarna.

Information
- Ingen sökande har anmält intresse för den utlysta komministertj änsten, med

församlingsansvar för Högsjö och Hemsö församlingar som en del av tjänsten.
Komminister emerita Knapp Anna Eriksson har under hösten ett vikariat på
50% med inriktning mot Högsjö-Hemsö.

- De flesta Coronarestriktioner upphör nästa onsdag, däribland begränsningen av
antalet gudstjänstdeltagare och möjligheten att hyra ut pastoratets lokaler.
Rekommendationer om att bl a hålla avstånd och stanna hemma vid
förkylningssymptom kvarstår dock.

- Valdeltagandet vid gårdagens kyrkoval uppvisar ett valdeltagande på 17,45%, i
pastoratet, en minskning med 1,81procentenheter från föregående val. I Hemsö
församling var valdeltagandet 28,41%. En preliminär mandatfördelning
förkyrkofullmäktige ger S 9 mandat, POSK 7 mandat, C 5 mandat, ViSK 3

mandat och HfHP 1 mandat.

Nomineringsmöte 17/10
Nomineringsmötet efter gudstjänsten den 17/10 kommer att ledas av vik komminister
Knapp Anna Eriksson. Vid mötet behöver en sekreterare utses. För att vara valbar till
församlingsråd ska man vara bosatt i pastoratet, varför även t ex sommarboende kan
vara valbara. Vid nomineringen av ledamöter och ersättare till församlingsrådet bör
villkoret att två av rådets ledamöter eller ersättare ska vara beredda att gå in i
uppgiften som kyrkvärdar beaktas.
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HeFr § 42 Ekonomisk rapport
Under första halvåret har endast några mindre kostnader bokförts för Hemsö
församling. Endast en del av arvodena för sommarens musikgudstjänster har bokförts
under augusti, varför en fullständig ekonomisk inte kan lämnas i nuläget. Överskottet
hänger delvis samman med mindre verksamhet p g a Corna samt att en del kostnader
har bokförts församlingsgemensamt.

HeFr § 43 Uppföljning av genomförd verksamhet
Gudstjänsterna under första delen av året har samlat få gudstjänstdeltagare, till stor
del beroende på gällande restriktioner. Även under sommaren och början av hösten
har några gudstjänster samlat få deltagare, bl a friluftsgudstjänsten vid Hemsö
fästning och mässan vid de äldres dag, då det i stort sett bara var församlingsrådets
ledamöter som var närvarande.
Vid två av sommarens Musik i sommarkväll har antalet besökare tangerat den
gällande begränsningen av antalet gudstjänstdeltagare, men ingen besökare har
tvingats vända i dörren. Vid några Musik i sommarkväll har mingel skett utomhus
med cider och små chipspåsar/sällskap, vilket var uppskattat och är något att fortsätta
med. En av sommarens gästmusikanter eñerlyste en backspegel vid läktarorgeln.
Vid sommarcafé med öppen kyrka varierade besöksantalet från 4 till 25 besökare/dag,
med ett totalt besöksantal på 148 besökare under fyra veckor, vilket var något fler än
föregående är, trots en veckas mindre öppet. Utdelning av barnpåsar var väldigt
populärt.

HeFr§ 44 Kommande verksamhet
- Under hösten kommer Mat & prat att starta upp igen, med träffar den 6/10 och

17/11. Programförslag: Jörgen Wallin från Sjöräddningen.
- Den 17/10 kl 11.00 firas gudstjänst i samband med nomineringsmötet.
- Minnesgudstjänst firas den 7/11 kl 15.00.
- Adventsmässa firas den 28/11 kl 15.00
- Förslag väcks att det genomförs en familjekväll även på Hemsön.
- Vid kyrkkaffe kan pastoratets personal bistå med inköp medan planeringen och det

praktiska arbetet behöver göras genom ideella insatser, t ex av församlingsrådets
ledamöter.

HeFr § 45 Verksamhetsplgn och budget för 2022 -

Planerad verksamhet utifrån församlingsrådets verksamhetsäskande finns med i
verksamhetsplan för 2022 och medel är avsatta i det budgetförslag som för närvarande
behandlas av arbetsutskottet.

...- . - --- ---: -
... ._ .-
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HeFr § 46

HeFr § 47

HeFr § 48

Församlingsinstruktion
Församlingsrådet har fått del av förslag till församlingsinstruktion. Förslaget ska
behandlas av arbetsutskottet och kyrkorådet under oktober, vareñer
Församlingsinstruktionen ska fastställas av kyrkofullmäktige och utfärdas av
domkapitlet. Församlingsrådét påpekar att bland aktiviteter under sommaren (s 5)
borde även Hemsö musikråds verksamhet i Gropen kunna nämnas. Utifrån
FÖrsamlingsinstruktionens vision om kyrkkaffe efter varje gudstjänst vill
församlingsrådet ta tag i denna fråga gällande kyrkkaffen i samband med
gudstjänsterna på Hemsön.

Nästa möte
Församlingsrådets sista möte förmandatperioden genomförs som planerat den 22/ 1 1.
Till detta möte inbjuds de som nominerats som ledamöter och ersättare under nästa
mandatperiod. Församlingsrådet uppdrar till komminister Johan Holgersson att ordna
fika till detta möte.

Avslutning
Ordförande Torsten Norberg förklarar sammanträdet avslutat.


