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ORGAN Oviken-Myssjö församling Församlingsråd
Pastorat SydöstraJämtland

Plats och tid Ovikens församlingshem 18:30-21:00

Beslutande Örjan Eriksson. ordförande
Yngve Eriksson, tjänstgörande ersättare
Sigrun Lööv
Egon Tirén
Efva Svelander
Gunvor Pålsson
Kerstin Strömberg, församlingspräst

Ersättare Anna-Charlotta Tirén
Margareta Abrahamsson
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Organ Oviken-Myssjö församlingsrâd, Sydöstra Jämtlands pastorat
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§ 1 Mötets öppnande
Örjan Eriksson öppnade mötet och hälsade alla välkommen

§ 2 Godkännande av kallelse och dagordning
Ledamöterna godkände kallelsen och dagordningen

§ 3 Val av ordförande för församlingsrádet 2022 -2025
Örjan Eriksson valdes till ordförande till församlingsrádet

§ 4 Val av vice ordförande 2022 - 2025
Egon Tirén valdes till vice ordförande

§ 5 Val av sekreterare 2022 - 2025
Efva Svelander valdes till sekreterare

§ 6 Val av kyrkvärdar i Oviken-Myssiö församling 2022 - 2925
Sigrun Lööv. Gunvor Pålsson, Annika Rödén och Örjan Eriksson valdes till kyrkvärdar

7 Del ation av beslut om u látelse av k rka
Kyrkoherden ansvarar för alla gudstjänster. Församlingsrádet delegerar till församlingsprästen att
hyra ut, Principer av uthyrning kommer och församlingsrådet vara delaktig i beviljade upplåtelser.

§ 8 Information om utbildning för församlingsrådet
Församlingsrådsutbildning den 17 mars i Hoverberg kl 18.30. Antal församlingsrådsmöten är
budgeterat till 3-4 möten /termin och några av dessa med anställda. Söndagen den 3 april, möte
med anställda efter gudstjänsten

§ 9 Mötesplan för 2022
Mötesplan för 2022 är ej fastställt. finns preliminär mötesplan som fastställs senare

§ 10 Val av justerare
Egon Tirén valdes som justerare

§ 11 Församlingsgrästen informerar
Kristin Knutsson, Vällinge har fått en tillsvidaretjänst som komminister från juli 2022 i Oviken-
Myssjö och Hackäs församling.
Kristina Olsson nyanställd arbetar 25% med inriktning konfin'nander

12 För ående rotokoll 16 dec 2021
Protokollet gicks igenom och lades till handlingar

§ 13 Info från kyrkoråd, Sydöstra Jämtlands gastorat (SÖJP) 20220111
Kyrkans tidning finns digitalt, endast ordförande får den i pappersform. Begravningsutskottet tar
upp frågan om grundskötselavgift som ska vara lika för hela pastoratet, tas upp under våren.
Församlingarna får en extra tilldelning om 30.000 kr + 20 kr / kyrkliga medlemmar i respektive
församling. För Oviken-Myssjö blir det ett tillskott på 30.000 kr + 27.680 kr (1384 kyrkotillhöriga x
20) Riktlinjer om hur vi kan använda dessa pengar kommer. Nya idéer, sponsring, nya projekt är
välkomna allt i samråd med personal.
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§ 15 Gudstiänstglanering
a. Gudstjänstplanering är inplanerad av Leif. Eftersom Leif har slutat blir det en justering och

när den blir klar får vi mail av kyrkoherden.
b. Håkan Nilsson ska ha Vasalopps Gudstjänsten den 6 mars
c. Kyrkvärdar inbjuds till planeringsmöte

§ 16 Ei avslutade ärendenI remitterade mn 292]
a. Frågan om pyramidema i Ovikens ga kyrka, svar från Jamtli
b. Pilgrimsverksamheten, Gunilla Jansson

Fastighetsutskottet övertar frågan om pyramiderna
Gunilla Jansson introducerar KH Christin om Pilgrimsverksamheten

§ 17 Övriga frågor
a. Gunilla Jansson undrar över Ovikenveckan, församlingsrådet beslutade att

konfirmandjubileum ska hållas den 10 juli för tre årskullar, då tidigare år 2020, 2021 blev
inställda.

b. Gunilla Jansson undrar om hanteringen av mässkrudar. De skall förvaras liggande och inte
hängande som idag.

0. Ersättare till församlingsrådet ska ske via ordfÖrjan Eriksson. Turordningen är Yngve
Eriksson, Margareta Abrahamsson och Anna-Charlotta Tirén. Vi beslutade att den ordinarie
som inte kan komma till sammanträdet skall meddela det till ordförande

d. Arbetsbeskrivning bör göras innan val av textilansvarig görs.
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18 Nästa träde
Ej faställt datum, kommer senare

§ 19 Andakt
Kerstin Strömberg avslutade mötet med en andakt.

§ 20 Avslutning
Ordförande tackade förmötet och avslutade mötet

lANKOM
2022 *03- 1 8

Justerande 'gn Utdragsbestyrkande
'

97; 55


