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FR 25 § Mötets öppnande
Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och öppnar mötet.

?R 26 § Justering
Gun-Britt Rodling utses till justerare. Justering äger rum tisdagen
den 29 september,' kl. 14.00 i Rogsta.

FR 27 § Godkännande av kallelse och ärendelista
Kallelse och ärendelista godkänns.

FR 28 § Föregående protokoll
Ingen anmärkning

FR 29 § Planerering av verksamheter hösten 2020
Församlingsrådet beslutar att sedvanlig julotta i Barsvikens kapell den
25 december ställs in pga Coronapandemin. Julottan hålls istället i
Häggdängers kyrka. Planerad gudstjänst hos familjen Westerholm i
Häggsjö på annandagen ställs också in av samma anledning. Alla
planerade familjekvällar i församlingshemmet under hösten ställs in.
Julmusiken i kyrkan kvällen före julafton den 23 december äger rum och
anmälan ska ske till pastorsexpeditionen. Den planerade
familjegudstjänsten med barnkören den 15 november äger rum.

FR 30 § Fastställande av församlingskollekter, juli-december 2020
Leif Thörnlund föredrar förslag till församlingskollekter juli-december
2020. Kollekt till Barsvikens kapellförening den 25 december tas upp på
julottan i kyrkan på juldagen.
Församlingsrådet godkänner kyrkvärdarnas förslag i övrigt.

FR 31 § Kyrkoval 2021-09-19
Leif Thörnlund informerar om nomineringsgrupp. Vid föregående
kyrkoval sammanföll nomineringsgruppen med församlingsrådet i
Häggdanger.
Församlingsrådet beslutar att nomineringsgruppen inför kyrkovalet 2021
ska heta Häggdångers församlings kyrka. Församlingsrådets medlemmar
uppmanas fundera över om de vill vara valbara samt ge besked om detta
på kommande möten.

FR 32 § Från prästerligt håll
UlfAndersson informerar om att en organisttjänst tillika körledare med
Häggdånger församling som bas eventuellt är på väg att tillsättas.
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FR 33 § Rapporter
Leif Thörnlund rapporterar från kyrkorådets möten.

FR 34 § Övrigt
Gun-Britt Rodling meddelar att hon skänker en fungerande väggklocka
till församlingshemmet.

?R 35 § Nästa möte
Nästamöte i församlingsrådet äger rum tisdagen den 17 november 2020
kl. 18.30.

FR 36 § Avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar dagens möte.
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