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Plats och tid: Masthuggskyrkans annex, Klingnersalen / Digitalt 
 Torsdagen den 10 juni 2021, kl 17.30-19.15 
 
Beslutande: Bo Bergström, ordf 
 K-G Fridman 
 Karin Opperdoes 
 Daniel Ulfheden (tjg ersättare) 
 Beata Åhrman Ekh (tjg ersättare) 
 Marika Palmdahl 
  
Ersättare:   
  
Sekreterare: Annelie Dahlgren 
 
Justerare: Beata Åhrman Ekh 
 
Paragrafer: 23 - 36 
 
Underskrifter: 
Ordförande: ___________________________________ 
 Bo Bergström 
 
Justerare: ___________________________________ 
 Beata Åhrman Ekh 
   
Sekreterare: ___________________________________ 
 Annelie Dahlgren 
___________________________________________________________________________
  
ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Församlingsrådet i Masthuggs församling 
Sammanträde: Torsdagen den 10 juni 2021 
 
Datum för anslags uppsättande: 2021- 
Datum för anslags nedtagande: 2021- 
 
Förvaringsplats för protokollet:  Carl Johans församlingshem, 
  Carl Johans kyrkoplan 1, Göteborg  
 
 
Underskrift: ____________________________________ 
 Annelie Dahlgren 
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§ 23 Mötets öppnande 
Ordföranden öppnade mötet. Bön hölls. Upprop skedde. 
 
 
§ 24 Val av protokollsjusterare  
Beata Åhrman Ekh valdes att justera dagens protokoll. 
 
 
§ 25 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
 
§ 26 Protokoll från 210418 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 27 Aktuellt från kyrkorådet 
Bo Bergström redogjorde för aktuellt från kyrkorådet. 
 
 
§ 28 Rapporter och information 
Församlingsherden informerade om: 
 
• Rekrytering av organist pågår. Av 10 sökande har fem varit på intervju. Man har inte 

beslutat sig ännu för vem som skall få tjänsten. Av de fem skall man träffa tre igen för 
provspelning och kompletterande frågor. 
 

• Den 18 september, dagen för kyrkovalet, har personalen planerat en Masthuggsfest i 
kyrkan och ute på gården. Den kommer att starta efter lunch med diverse aktiviteter såsom 
trollkarl, hoppborg, tornvandringar, ”upptäck kyrkan” samt mat och dryck som serveras 
av Bamba. Under kvällen blir det sing-along samt att man bokat grupper som spelar i 
kyrkan. Hela kalaset beräknas kosta 120-140.000 kr. 

 
• Öppettiderna för kyrkan i sommar blir mellan 10.00-17.00. Mellan 09.00-10.00 på 

morgonen tar man emot kryssningsanlöp med fler än 50 personer. Dessa räknas som s k 
bubbelturism. Det innebär att är man över 50 personer i ett sällskap, så skall man inte 
”blandas med” övriga besökande i kyrkan p g a smittorisk. 

 
• Mellan 14 juni till 13 augusti har Park- och naturförvaltningen anställt feriearbetare, sju 

ungdomar som arbetar tre veckor var. De skall arbeta med att städa berget samt ta hand 
om odlingarna. Masthuggs församling har skrivit avtal med Göteborgs stad om att de får 
använda Margareta Brandby Cöster rummet för fika och lunch. 
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• Det kommer inte att vara så mycket verksamhet under sommaren. Gudstjänster och 

pilgrimsvandringar, fyra tillfällen musik i sensommarkväll samt tornvandringar är 
inplanerade. Det kommer att vara fyra visningar av tornet under juni månad. Det blir åtta 
personer och två anställa per visning. Vaktmästare Jonny har arbetat med att förstärka 
säkerheten hela vägen upp i tornet. 

 
• Från 1 juli inleds FAS 2 i Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande corona. 

Det innebär att 50 personer får vistas i kyrkan utan angiven plats, man får lov att röra sig i 
kyrkan med avstånd. Under mässorna kommer man att använda särkalk. 
Rekommendationen innebär också att man får vara max 300 personer inomhus med 
angiven plats med en meters avstånd. För Masthuggs del innebär det 150 personer och då 
använder man varannan bänk. 

 
• Ansökan om stiftelsemedel har slagit alla rekord i Masthuggs församling under våren. I 

Oscar Fredrik och Högsbo har det varit betydligt färre. I Masthugg har man då fått 
prioritera ensamstående med minderåriga barn, men även en del ensamstående har fått 
medel tilldelat sig. I höst däremot blir det endast ensamstående med barn som kommer att 
få utdelning. Man kommer att informera alla sökande om detta. 

 
• Det kommer att ske en del personalförflyttningar i pastoratet. Anna Österberg flyttar till 

Sjömanskyrkan där hon skall arbeta som verksamhetsledare. Lars Gårdfeldt skall flytta 
från Masthugg till Carl Johan där han skall arbeta med äldreboenden. Lisa Westberg 
flyttar från Oscar Fredrik till Masthugg och skall arbeta med pilgrimsverksamheten. Jan 
Elvmarker i Carl Johan flyttar till Oscar Fredrik. Lydia Sjöberg, som före sin 
tjänstledighet arbetade i Masthugg arbetar sedan 1 juni med barnverksamhet i Högsbo. 
Anna Sjöberg som arbetar med ungdomsverksamhet flyttar från Högsbo till Carl Johan. 

 
• K-G Fridman informerade om att den 19 september är det kyrkoval och för de som bor i 

Masthugg är det Sjömanskyrkan som gäller som vallokal. I Sjömanskyrkan samt i 
Nordstan kan man även förtidsrösta oavsett var man bor. 

 
 
§ 29 Beslut på delegation 
Församlingsherden har inte tagit några beslut på delegation. 
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§ 30 Verksamhetsram 2022 
Beata Åhrman Ekh och församlingsherden har sedan förra mötet arbetat med formuleringar i 
Verksamhetsramen. Församlingsrådet har fått den utskickad före dagens möte för synpunkter. 
Efter att ha påpekat några små korrigeringar som församlingsherden gör, beslutade 
församlingsrådet att fastställa Verksamhetsram för 2022. (Dnr FPMh-2021-33, handl. 1) 
 
Barnkonsekvensanalys: Beslutet om verksamhetsram har generellt ingen negativ inverkan på 
barn. Masthuggs församling planerar, enligt beslutet, att arbeta för goda mötesplatser för barn 
mellan 6-13 år samt att särskilt ge stöd åt hushåll med minderåriga barn. 
 
 
§ 31 Sammanträdesdatum HT 2021 
Församlingsrådet beslutade följande datum: 
 
Tisdag 14 sept kl 18.30-20.00 
Måndag 1 nov kl 17.00-18.30 
Tisdag 14 dec kl 18.30-20.00 
 
 
§ 32 Lokalförsörjningsplan 
210609 fastställde Kyrkofullmäktige Lokalförsörjningsplanen för Carl Johans pastorat. 
Masthuggs församlingsråd konstaterade att man tagit del av planen. 
 
 
§ 33 Regnbågsnyckeln 
Personalen samt församlingsrådet har deltagit i utbildningen Regnbågsnyckeln. Personalen 
har diskuterat hur man kan gå vidare kring arbetet med Regnbågsnyckeln och kommit fram 
till olika aktiviteter där församlingsrådet uttryckte önskan om att få delta. Man kommer att 
träffas gemensamt vid tre tillfällen samt två till tre gånger endast med församlingsrådet. 
 
 
§ 34 Utsmyckning kyrkan 
För att synliggöra arbetet med Regnbågsnyckeln har man i personalen beslutat att köpa 
ikonen ”Var inte rädda” av Mats Hermansson. Den föreställer Jesus med regnbågsflaggan. 
Denna ikon fanns med i den utställning som Mats Hermansson hade i kyrkan i våras. 
Församlingsrådet ställer sig bakom beslutet. 
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§ 35 Övriga ärenden 
Carl Johans pastorat är remissinstans till Kyrkohandboken, del 2. Anders Leitzinger har därför 
ställt frågan till församlingsråden i pastoratet om en från varje församlingsråd kan tänka sig 
att delta i detta arbete. K-G Fridman kommer att delta från Masthuggs församlingsråd. 
 
 
§ 36 Avslutning  
Ordföranden avslutade mötet och välsignelsen lästes. 
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