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Plats och tid Via liink (Teams), klockan 19.00

Bcslutande Gunilla Sch6ldstrom, o r dfii r a nde
Bror Eriksson
Ing-Marie Gidl66f
Asa Karlsson
Agneta Landin
Agneta Norberg
Marianne Nord
Lars Richter
Carita Stenbacka Tenezakis
Ann-Marie Str<imberg
Marianne Themptander
Anders Wallner
Christofer Wilso n, l<y r ko he r d e

Ovriga niirvarande Eva Beijer
Tita Bergquist
Kent Bj6rntjiim
Gunnar Carlsson
Anita Hedberg
Stig Johnell
Lars-Olof Landin
Raimond Molander
Christer Wik
Kaya Alander
Stefan Norell, revisor, till och med $ 46
Rolf Wassberg, .s e kre tera re

Justerare lng-Marie Gidl66f
Lars fuchter

Justeringens plats
och tid

Fdrsamlingsexpeditionen, Uppenbarelsek1rkan,
frin freda den 23 april klockan 13.00

Undcrskrifter Sekret re

Paragrafer
45-61

Cl^; L,.* }..H, Atl
0rdftirande

J

t,1

Justerare
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$4s

Kyrkoridets ord{iirande Gunilla Schrildstrom hiilsade samtliga
viilkomna till sammantrddet och liirklarade det oppnat.

F6religgande forslag till dagordning faststiilldes med tilliiggen
F irmatec kning och G DP R-ar b ets grupp.

$46

Auktoriserade revisom Stefan Norell rapporterade frin det
avslutade arbetet med Arsredovisningen och bokslutsrevisionen

Flera av de brister som petalades {iirra 6ret har 6tg2irdats och hela
processen har fungerat biittre. Vissa brister kvarstar dock
fortfarande. En siirskild revisionsrapport, vars utkast ledningen
redan tagit del av, kommer att tillstiillas kyrkoradet nar den kommer
i sin slutliga version.

$47

Upprop forriittades.

Samtliga ordinarie ledam<jter var ndrvarande.

s48

Till att justera dagens protokoll utsegs

Ing-Marie Gidlddf
och
Lars Richter.

Protokollet hills tillgiingligt fbrjustering fr&n fredag den 23 april
klockan 1 3.00 pi forsamlingsexpeditionen i Uppenbarelsekykan.

Oppnande

Rapport frin revisom

Upprop

Justering

ue [n
,lsjY
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Protokoll frin tidigare
kykorid

Andring av tjiinst

Arsredovisning 2020

Verksamhetsberiittelse
2020

Stiftelsen Vilhelm och
Ema Hultgrens minne,
permutation

$4e

F6relAg justerat protokoll fr An KyrkorAdets f<ire giende ordinarie
sammantrdde 2021 -03 -23.

Kyrkoridet beslutade att godkanna och l2igga protokollet till
handlingama.

$s0

Diakonassistent Sara Blom6n Power har snart avslutat sin
utbildning och kommer att vigas till diakon l3 juni.
I samband med detta ftireslir arbetsutskottet kyrkorAdet att, fi6n och
med l4 juni 2021 , tindra hennes nuvarande tjdnst frin
diakonassistent till diakon.

Kyrkoridet beslutade enligt arbetsutskottets liirslag.

s 5l

Arsredovisningen 2020 har granskats av revisorema, revisionsm6te
h<ills torsdagen 8 april.
Endast redaktionella iindringar har glorts sedan kyrkoridets forra
sammantriide di det beslutades att den skulle ftireliiggas
Kyrkofu llmiiktige fdr faststiillande.

ss2

Verksamhetsberiittelse lor 2020 presenterades och diskuterades

KyrkorAdet beslutade att dokumentet ska ftireliiggas
Kyrkofullmiiktige med ftirslaget att den faststiills.

$s3

Kyrkoridet har tidigare (2019- l l -19, $ 1 l5) beslutat att ansdka om
permutation av Stiftelsen Vilhelm och Erna Hultgrens minne,
organisationsnummer 802002-04J2, entir stiftelsen inte givit negon
avkastning under dverskidlig tid och flera av stiftelsens fiirskrifter
inte liingre kan foljas.

Kyrkor6det beslutade att en ans6kan till Kammarkollegiet om
permutation av stiftelsen ska gdras. I ansdkan ska ftirvaltaren yrka
om att fE upphilva de delar av stiftelsens foreskrifter som pi gn:nd

tv^)
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av dndrade forhillanden inte kan floljas. Dessa iir par. I , 4 och 6 i
testamentet och par. 2, 3, 6 mom. l, och par. 7 st. 2 i de faststiillda
stadgama frin 1942. Diirutdver kommer liirvaltaren gka att par. 9 i
de faststiillda stadgama ska fE upphtivas di den iir ogiltig.

Kykoridet har tidigare bemyndigat advokaten Annie Johansson
eller den som hon i sitt stiille siitter vid Advokatfirma DLA Piper att
inge ans6kan. Annie Johansson har i transportfullmakt bemyndigat
advokaten Mehrnaz Pakgohar att fullfolja ans<ikan vid
Kammarkollegiet. Bemyndigandet innefaftar aven beh6righet att
vid behov justera i permutationsans6kan.

$s4

Arbetsutskottet liireslir kyrkoridet att besluta att Svenska kyrkans
Hiigerstens (organisationsnummer 252000-07 67) ftrma fr6n och
med 2021-05-01 tecknas av
kyrkoridets ordfiirande Gunilla Schrildstrrim,
kyrkoridets vice ordfiirande Carita Stenbacka Tenezakis,
kyrkoherde C hr is t ofer l|'i ls o n,

Mdlarhdjdens kyrkas distriktsprdst Magnus Fjellonan
och
Gr<indais kyrkas distriktspriist Eva maria Lund,
tvi i fiirening.

Samt att, jdmte ovanndmnda,
ekonomi- och personalhandlaggare Anna Hedman Arpvall,
vikarierande administrat6r Sara Arpvall
och
IT-tekniker Yonas Habtit
eger rett att teckna Hiigerstens f<irsamlings bankkonton, tvi i
forening.

Kyrkoridet beslutade enligt arbetsutskottets ftirslag

Punkten forklarades omedelbart justerad.

$55

Kyrkoridet beslutade att legga ner den arbetsgrupp f<ir GDPR-
frAgor som tidigare tillsattes av kykoridet (2018-02-20, $ 44) samt
att fragoma framgent ska hanteras inom ramen for kFkoherdens
verksamhetsuppdrag.

Firmateckning

M

GDPR-arbetsgrupp

r$l\
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$56

Kyrkoherde Christofer Wilson rapporterade om forsamlingens
verksamhet, se bilaga titl detta protokoll.

$s7

En digital visning av den nya orgeln till Uppenbarelsekyrkan har
genomfiirts ftir fiirtroendevalda l5 april.

HdgerstensiLsens Medborgarhusforening har haft irsm6te; Marianne
Themptander representerade lorsamlingen och blev dessutom
invald i valberedningen.

Kyrkofullmiiktiges ordfiirande, Anders Wallner, kommer att fi ta
emot RegnbAgsnyckeln fdr forsamlingens riikning i gudstjiinsten 2
maj.

Kyrkoherde Christofer Wilson kommenterade den debatt rdrande
arbetsbrirdan fiir egenpitagna och ilagda certifieringsprojekt med
mera han ftir i Kyrkans Tidning.

$s8

Fdrelig protokoll fiin

Arb etsutskottet 2 0 2 I -04- 0 6
Budgetberedningen 2021-03- I 0
Valnrimnden 202 I -03-08

Kyrkoridet beslutade afi legga protokollen till handlingama.

$se

Ingiende skrivelser

1 . Kyrkans F6rsiikring AB
Kallelse till cirsstcimma 6 maj

2. Individuell Miinniskohjnlp
Ansiikan om kolleltt

3. Swedbank Robur
Fondrapport mars

Kyrkoherdens rapport

Ovriga rapporter

6vriga protokoll

Skrivelser

\,in

SAMMANTRIiDESPROTOKOLL
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4. SEB
Kvartalsbesked fonder

5. Hiigerstensisens Medborgarhuslorening
Verks amhets- o ch fiirvaltningsber tittels e 2 0 2 0

Utgiende skrivelser

Inga utgiende skrivelser

s60

Avg6ende kanslichef Rolf Wassberg, som deltog pA kyrkorAdets
sammantrAde for sista gingen, al'tackades med tal och
uppvaktades med presenter.

$61

Klrkoherde Christofer Wilson liiste ur Jeszs 5y raks vishet innan
ord{iirande Gunilla Schdidstrrim tackade alla niirvarande ftir deras

deltagande samt ftirklarade m6tet avslutat.

Owiga frigor

Sammantriidet
avslutas

\,vr
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Hiigersten 2021-04-16

Ftirsamlingstivergripande verksamhet
Ekonomi:
Se irsbokslut.
In- och uttriden:
Redovisas i kommande rapport. Mars-april iir i regel minader med hoga uttradestal
flormodligen p g a deklarationema.
Vi har fatt oroande rapporter om att bedriigeriftirs<ik pAgir diir fdretag som erbjuder tjZinsten
att gi ur Svenska Kyrkan skickar bluffinkassokrav till Hdgerstensbor med hot om inkasso om
man inte betalar. Vi vet ej hur vanligt liirekommande det dr men kartldgger i nuliiget. Hur
vanlig liirekomsten dr {Er avgora om det behdvs atgard fren vir sida. Stiftsnivin iir
informerad.
Kyrkliga handlingar:
Dopbokningar har inte kommit iging. Uppenbarligen inviintar folk fortfarande liittnad i
restriktionema. 2l dop och 10 vigslar iir bokade i nuliiget, samt vissa som viintar pA svar vilka
ytterligare kyrkolokaler som iir tillgiinliga under sommaren. Detta iir viildigt lite.
Personal:
Rekrytering av ny kanslichefiir inledd. AU har fattat beslut att tjiinsten kanslichef kommer att
aterbesAttas med samma uppgifter som tidigare. Anna Hedman Arpvall iir liirordnad
vikarierande kanslicheftill dess ny chef iir pi plats. Personalen dr informerad.
Coronapandemin och verksamheten:
Undertecknad har fattat beslut att vi st?iller i erets upptaktslager ftir sommarkonfirmander.
Liigren skulle 2igt rum i 13- 14:e samt 29-30:e maj och 50 respektive 70 deltagare var bokade
till respektive liiger. Liigren ffir istiillet arrangeras som mindre upptaktsevent pi hemmaplan.
Vi har inte skjutit upp de liiger som dr planerade till juni, trots att FHM:s avridan frin att
affangera stora idrottscuperiliiger giiller t o m 30:e juni. Anledningen till detta iir att vira
ungdomar inte samlas fiin olika hill utan frin samma geograhska omride, samt att vi anser
oss ha upparbetade rutiner ltir att ftirbygga smittspridning pi liigret. Vidare miste arwiigning
ske betriiffande de negativa hiilsoeffektema av uteblivna aktiviteter for en gnipp ton6ringar
som spenderat stdrre delen av sin hogstadietid i en slags karantiin.
LedarJUngdomsliiger med ett 60{a1 anmiilda iir bokat 15-16:e maj. Detta helgliiger har fitt
klartecken att ika givet att stiftsgirden i tar emot dem. I skrivandes stund iir det oklart.
Vuxenkonfirmandgruppen, l5 personer, hade 6vernattning planerad till 1 5- 16:e maj. Detta
liiger iir instiillt pi grund av pandemin. Gruppen flr istiillet triiffas i mindre konstellationer pi
hemmaplan.
Frigan om live-streamade gudstjdnster utreds fomdrvarande. Eventens rdckvidd, kostnad,
krav pi personal samt piverkan p6 gudstjiinstens kvalitet tas i beaktande.
Triiffar for iildre, bamfamiljcr arrangera som utomhusaktiviteter i den man vedret tillater.
Regnsbigsnyckeln:
Regnbigsstolor har bestiillts till varje distrikt.

U\4

Kyrkoherdens rapport april 2021
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Miljtidiplomering:
MAlsiittningama for de olika verksamhetsomridena presenterades fiir personalen vid stor
personalsamling l4:e april. Ett grdnt bokslut har tagits fiam pA prov. Uppenbarelsekyrkan
utreder om bikupor kan anskaffas till sommaren.
Arbetsmiljti:
F6rslag till "riktlinjer ftir arbetsmiljdansvar f<ir tillf?illig/extem personal" kommer att
presenteras vid arbetsmiljrikommitt6 2l :a april.
Liinerevision:
L6nesiittande samtal genomftirs och ska vara klara sista april. Nya kiner betalas ut fr o m maj
minad.
GDPR:
Hela personalen har genomgitt DraflT:s GDPR utbitdning i samband med personaldag 14:e

april.
Stift och kontrakt:
Verksamhetslorlagd utbildning (VFU) har haft en diakonkandidat och tvi prtistkandidater
placerade i Grrindals distrikt under mars-april.
Kommunikation:
Kommunikationsutskottet utvdrderar vir satsning pi live-streaming den l9:e april. Hiinsyn tas

till kostnad, piverkan pi arbetstid, piiverkan pi gudstjiinstens kvalitet och riickvidden (antal
visningar).
Viistertorpsgruppen:
Ledningsgruppen har inte lycktas hitta nigon dedikerad platschefftir projektet. Frigan har
diirftir gitt till hela personalen utifall att negon kenner sig kallad att ta sig an uppgiften. En
arbetsgnrpp fiir beredning av verksamheten h61er pa att ta form. Mer detaljerad information
kommer pi Kyrkoridsm6tet.

Orgelprojektet progress:
Orgelvisning har arrangerats for KR digitalt.

Lo kalfiirsiirj ningsplan
Gruppen av anstiillda har sammantratt den 19:e april och utvdrderat det material som

inkommit. Projektet hiller tidplanen.

Christofcr Wilson

Kyrkohcrdc

\^o


