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Kyrkoherde Anders Leitzinger informerade, samtliga fyra församlingsråd före dagens sammanträde, om Kyrkorådets förslag till verksamhetsram som de tagit fram vid sammanträdet i
februari.

§ 34

Öppnande

Ordförande Viktor Lund hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Upprop förrättades.

§ 35

Val av protokollsjusterare

Församlingsrådet beslutade
att utse Marine Clarin Hellman till justerare för sammanträdet.
att protokollet justeras senast fredagen den 20 mars 2020.

§ 36

Dagordning

Ordförande Viktor Lund redogjorde för ändringar i dagordningen.
Församlingsrådet beslutade
att fastställa dagordningen med de justeringar ordförande redogjort för.

§ 37

Föregående protokoll

Protokollet från den 19 februari 2020 gicks igenom.
Församlingsrådet beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 38

Avsägelse från Församlingsrådet

Ordförande Viktor Lund meddelade att då Daniel Karlberg fått tjänst inom pastoratet fr o m
den 16 mars 2020 så måste han lämna sitt uppdrag i Församlingsrådet.
Ordförande Viktor Lund framförde ett varmt tack för det arbete som Daniel utfört under sin
tid i Församlingsrådet och gratulerade till tjänsten i Oscar Fredriks församling.
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Val av ny inventarieansvarig

Med anledning av att Daniel Karlberg lämnar sitt uppdrag i Församlingsrådet behöver en ny
inventarieansvarig kyrkvärd utses.
Församlingsrådet beslutade
att välja Maria Gyllenhammar till inventarieansvarig kyrkvärd.

§ 40

Verksamhetsram

Utifrån Kyrkorådets förslag till verksamhetsram som kyrkoherde Anders Leitzinger gick igenom före sammanträdet vidtog en diskussion i Församlingsrådet kring de delar av förslaget
som rör Högsbo församling.
De områdesinriktningar som rör Högsbo församling är:
* En fortsatt bred musikalisk inriktning på musikgudstjänster, konserter och gudstjänstmusik.
* Satsa på ny verksamhet för barn i åldrarna 6-12 år vid Högsbo kyrka.
* Fortsätta driva en teologiska fördjupning kring andlighet och hållbar utveckling.
* Utveckla fler former för gudstjänst
Kyrkoherden informerade även lite mer ingående kring hur diakonerna arbetar kring pastoratets stiftelsehantering och den problematik som finns att ta hänsyn till.
Församlingsrådet beslutade
att ställa sig bakom Kyrkorådets förslag till Verksamhetsram.

§ 41

Kyrkoherden informerar

Kyrkoherde Anders Leitzinger informerade om att pastoratets krisledningsgrupp kommer att
samlas nu på fredag, den 13 mars, för att ta fram riktlinjer med anledning av det smittsamma
viruset, coronavirus covid-19.

§ 42

Rapport från Kyrkorådet

Ordförande Viktor Lund rapporterade att Kyrkorådet hade en arbetshelg i slutet av februari då
man till största delen arbetade med att ta fram underlag till Verksamhetsramen.
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Övriga frågor

Dan Melander frågade om hur pastoratet tänker kring utnyttjandet av fastigheterna. Kyrkoherde Anders Leitzinger berättade att Fastighetsutskottet just nu håller på att ta fram en lokalförsörjningsplan. Det finns även tankar om hur man skall kunna utveckla och utnyttja fastigheterna på ett mer hållbart sätt i framtiden.

§ 44

Barnkonsekvensanalys

Församlingsrådet gick igenom sammanträdets beslut och fann att man inte fattat några beslut
som har någon negativ konsekvens för barn och unga.

§ 45

Nästa möte

Nästa sammanträde blir tisdagen den 7 april i Carl Johans församlingshem tillsammans med
de övriga församlingsråden.

§ 46

Mötets avslutande

Ordförande Viktor Lund tackade alla deltagare och tillsammans lästes välsignelsen. Därefter
förklarades sammanträdet avslutat.
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