
MASTHUGGS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum  
Församlingsråd  2020-12-15                                  Nr 7/20 
 

 
 
Justerandes signatur: Utdragsbestyrkande: 1 

      
    

Plats och tid: Digitalt 
 Tisdagen den 15 december 2020, kl 18.30-20.00 
 
Beslutande: Anna Stenberg, ordf 
 Bo Olsson Bergström 
 K-G Fridman 
 Karin Opperdoes 
 Beata Åhrman Ekh (tj ersättare) 
 Marika Palmdahl 
  
Ersättare:   
  
  
  
Sekreterare: Annelie Dahlgren 
 
Justerare: Karin Opperdoes 
 
Paragrafer: 69 - 80 
 
Underskrifter: 
Ordförande: ___________________________________ 
 Anna Stenberg 
 
Justerare: ___________________________________ 
 Karin Opperdoes 
   
Sekreterare: ___________________________________ 
 Annelie Dahlgren 
___________________________________________________________________________
  
ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Församlingsrådet i Masthuggs församling 
Sammanträde: Tisdagen den 15 december 2020 
 
Datum för anslags uppsättande: 202  - 
Datum för anslags nedtagande: 2021- 
 
Förvaringsplats för protokollet:  Carl Johans församlingshem, 
  Carl Johans kyrkoplan 1, Göteborg  
 
 
Underskrift: ____________________________________ 
 Annelie Dahlgren 
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§ 69 Mötets öppnande 
Ordföranden öppnade mötet. Upprop skedde. Andakt hölls. 
 
 
§ 70 Val av protokollsjusterare  
Karin Opperdoes valdes att justera dagens protokoll. 
 
 
§ 71 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med ytterligare en punkt angående sammanträdesdatum 2021. 
 
 
§ 72 Protokoll från 201006 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 73 Aktuellt från kyrkorådet 
Bo Bergström redogjorde för aktuellt från kyrkorådet. 
 
 
§ 74 Rapporter och information 
Församlingsherden informerade om: 
 
 Renoveringen i kyrkan är klar och slutbesiktning blir 201217. Men, man kommer att 

behöva göra en extra besiktning av ljudet, då det varit problem med detta. Man har köpt 
en del nya möbler, men även renoverat gamla. 
 

 P g a coronapandemin ligger all verksamhet nere och alla gudstjänster är inställda. Kyrkan 
är öppen varje dag, torsdag kväll samt söndagar. Personal finns på plats, kyrkan är pyntad 
och julmusik spelas. Musiker som sedan tidigare blivit anlitade för att delta i gudstjänster 
och konserter har varit med på de tre digitala inspelningarna från Masthuggskyrkan. Varje 
söndag mellan kl 11.00-13.00 spelar och sjunger någon musiker i kyrkan. 

 
 Försäljning av lotter och brödpåsar pågår för insamling till ACTs julkampanj. 
 
 På nyårsafton kommer det att vara drop-in vigslar i kyrkan. Varje brudpar har fått en 

bestämd vigseltid. Först får paret träffa prästen i ett separat rum och därefter sker vigseln. 
Inga par kommer att mötas i kyrkan. Paren får ha med sig egna barn, men inga andra 
gäster. Tiden för vigslar är mellan kl 11.00-17.00 med inlagda pauser då man vädrar 
kyrkan. Masthuggs församling har inte gjort reklam för dessa vigslar utan paren har ändå 
”hittat hit”. 17 par är hittills anmälda. 

 
 Personalen läser litteratur kring miljödiplomeringen. 
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 Man handlar inte längre åt riskgrupper i församlingen. Behovet för detta visade sig vara 

litet. Däremot är de ekonomiska behoven stora. Pengarna i budget, insamlade medel och 
fonder är slut. Församlingsherden har då tagit överskott i budget från gudstjänst, mission 
och undervisning och fört över ca 20.000 kr till diakoni. Man har köpt presentkort på 
500 kr för dessa pengar som man delar ut till behövande. 
 

 Församlingsherden meddelade att det finns en julgåva till ledamöterna i församlingsrådet 
som man kan hämta på ett ”coronasäkert” sätt. 
 

 Masthuggs församling har skickat ut julkort till alla i församlingen, då man kände att 
denna jul inte kan firas ”som vanligt” i kyrkan p g a pandemin. Detta har kostat 30.000 kr. 

 
 
§ 75 Beslut på delegation 
Församlingsherden har inte tagit några beslut på delegation. 
 
 
§ 76 Samråd gudstjänstplan 
Gudstjänsterna kommer fortsatt att vara kl 11.00. Oscar Fredriks församling har gudstjänst  
kl 17.00 och då ser Masthugg inget behov av att ändra sin tid till samma. En veckomässa, 
pilgrimsmässa hålls per vecka. En gång i månaden har man barnens gudstjänst. Även 
temamässor kring livsmod är inplanerade under året. 
 
Församlingsrådet samrådde kring gudstjänstplan för 2021. Detta förslag lämnas nu över till 
kyrkoherden för beslut. 
 
 
§ 77 Information budget 2021 
Masthuggs församlings budget är 1,3 milj kr för 2021. Dessa pengar går huvudsakligen till 
ren verksamhet, material, fika, resor. 
 
I november beslutade kyrkofullmäktige om pastoratets budget 2021. Pastoratets intäkter för 
2021 uppskattas till 75 milj kr varav kyrkoavgiftsnettot är 60 milj kr och kostnader till 
78 milj kr. Underskottet beräknas då bli 3 milj kr. 
 
Man har beslutat att inte höja medlemsavgiften, utan den är fortsatt 81 öre per intjänad 
hundralapp. 
 
De största utgiftsposterna är personal- samt fastighetskostnader. Hyreskostnaderna för 2021 
beräknas öka p g a Sjömanskyrkan. 
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§ 78 Kollekter 2021 
Församlingsrådet beslutade att församlingskollekterna under januari och februari skall gå till 
Masthuggs diakonala verksamhet. 
 
Övriga församlingskollekter under året föreslås av kyrkvärdarna och beslutas på nästa möte i 
församlingsrådet. 
 
Beslutet har ingen negativ konsekvens för barn i församlingen. Att stötta familjer i ekonomisk 
utsatthet med församlingens diakonala medel kan ha positiva konsekvenser för barn. 
 
 
§ 79 Masthuggs församlingsråd sammanträdesdatum 2021 
Församlingsrådet beslutade om följande mötesdatum: 
 
Tisdag 16 februari kl 18.30 
Tisdag 16 mars kl 18.30 
Söndag 18 april kl 12.30 
Torsdag 10 juni kl 17.30 
 
Vid mötet i juni beslutas om mötesdatum för hösten. 
 
Beslutet har ingen negativ konsekvens för barn i församlingen. 
 
 
§ 80 Avslutning  
Ordföranden avslutade mötet och välsignelsen lästes. 
 


