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Plats och tid: Masthuggskyrkans annex, Klingnersalen 
 Torsdagen den 28 april 2022, kl 17.00-19.45 
 
Beslutande: Bo Bergström, ordf 
 Anna Stenberg 
 Hans-Olof Andrén 
 Beata Åhrman Ekh 
 K-G Fridman 
 Karin Opperdoes 
 Marika Palmdahl 
  
Ersättare: Birgitta Eckerström 
 Sven Bengelsdorff 
 Daniel Ulfheden från § 36 
  
Sekreterare: Marika Palmdahl 
Justerare: K-G Fridman 
 
Paragrafer: 31 - 46 
 
Underskrifter: 
Ordförande: ___________________________________ 
 Bo Bergström 
 
Justerare: ___________________________________ 
 K-G Fridman 
   
Sekreterare: ___________________________________ 
 Marika Palmdahl 
___________________________________________________________________________
  
ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Församlingsrådet i Masthuggs församling 
Sammanträde: Torsdagen den 28 april 2022 
 
Datum för anslags uppsättande: 2022- 
Datum för anslags nedtagande: 2022- 
 
Förvaringsplats för protokollet:  Carl Johans församlingshem, 
  Carl Johans kyrkoplan 1, Göteborg  
 
 
Underskrift: ____________________________________ 
 Annelie Dahlgren 
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§ 31 Mötets öppnande 
Ordföranden öppnade mötet. Bön hölls. Upprop skedde. 
 
 
§ 32 Val av protokollsjusterare  
K-G Fridman valdes att justera dagens protokoll. 
 
 
§ 33 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. En punkt om nästa sammanträde lades till. 
 
 
§ 34 Protokoll från 220329 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
  
 
§ 35 Aktuellt från kyrkorådet 
Karin Opperdoes och Anna Stenberg redogjorde för aktuellt från kyrkorådet. 
 
 
§ 36 Rapporter och information 
Församlingsherden informerade om: 
 
• Uppföljning av påsken. Vi behöver bli bättre på att inbjuda, i öppenhet och till specifika 

uppgifter.  
• Stormöte med information till medarbetare om församlingsrådens och kyrkorådets 

framtidsdag. Mestadels positiv respons. 
• Samtal om framtagandet av en ny agenda för söndagens gudstjänst.  
• Betallösning toaletter – möjligen byter vi spår mot en frivillig betalning av toalettbesök. 

Vi tittar på betallösning för det.  
 

 
§ 37 Beslut på delegation 
Församlingsherden har inte fattat några beslut på delegation. 
 
 
§ 38 Barnens gudstjänst, ansökan om dispens från Domkapitlet 
Församlingsherden redogjorde för Göteborgs stifts intresse av att låta Masthuggs församling 
vara försöksförsamling för att utveckla gudstjänst med barn utifrån barns perspektiv och 
engagemang. Ärendet formuleras därför om mot en viljeyttring att i projektform, under två år, 
utveckla arbetet kring barnverksamheter och barnens gudstjänst.  
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Beslut 
Församlingsrådet tillstyrker att kyrkoherden  
vidtar nödvändiga åtgärder för att projektet skall komma till stånd  
samt  
bereds utökade möjligheter att sammanlysa gudstjänster en gång/månad under projekttiden.  
 
Beslutet har en positiv konsekvens för barn i församlingen eftersom det stärker barnens plats i 
församlingens liv och utgår från deras perspektiv och engagemang.  
 
 
§ 39 Information om miljöarbete i församling och pastorat 
Församlingsherden redogjorde för pastoratets vision och miljöpolicy, samt hur miljöarbetet är 
organiserat. Församlingsrådet gick noggrant igenom mål och åtgärdsprogram för kyrkans liv 
och verksamhet i Masthuggs församling.  
 
 
§ 40 Stiftelser 
Församlingsrådet beslutade att 
anta pastoratets policy och delegation avseende stiftelsehantering 
 
Beslutet har ingen negativ konsekvens för barn.  
 
 
§ 41 Ekonomisk analys Q1 
Församlingsherden redogjorde för den ekonomiska analysen.  
 
 
§ 42 Regnbågsnyckeln 
Församlingsherden informerade om att församlingen snart närmar sig certifiering. 
Avstämningsmöte med Sensus sker 5 maj. 
Utöver det program som tidigare har varit önskar församlingsrådet ett gemensamt samtal om 
bibelsyn och gudsbild, det sker 7 juni kl 18.30. 
 
 
§ 43 Gunborgs arv 
Församlingsherden informerade om att lägenheten nu är till salu. Samtal om hur arvet bör 
användas fortsätter vid nästa sammanträde.  
 
 
§ 44 Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden. 
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§ 45 Nästa sammanträde 
Nästa församlingsråd flyttas till den 7 juni kl 17. Mässa firas 18.00 därefter fortsätter samtal 
om gudsbild och bibelsyn utifrån ett hbtq-perspektiv.  
 
 
§ 46 Avslutning  
Ordföranden avslutade mötet och välsignelsen lästes. 


	Paragrafer: 31 - 46

