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Öppnande

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

§ 77

Val av protokollsjusterare

Församlingsrådet beslutade
att utse Markus Leonsson till justerare för sammanträdet.
att protokollet justeras senast fredag 2 oktober 2020.

§ 78

Dagordning

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

§ 79

Föregående protokoll

Församlingsrådet beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 80

Lokalförsörjningsplan

Församlingsherde Lisa Westberg sammanfattade det utskickade diskussionsunderlaget kring
lokalförsörjningsplanen. Församlingsrådet diskuterade fritt utifrån underlaget om framtiden
och olika framtidsvisioner. Församlingsrådet kommer att besluta i frågan vid sammanträdet
den 21 oktober.

§ 81

Flaggning

Maria Gyllenhammar återkopplade till frågan från föregående sammanträde, 2020-09-06 §72,
angående flaggning på allmänna flaggdagar. Maria Gyllenhammar har varit i kontakt med
Kyrkoherde Anders Leitzinger och han är inte negativ till flaggning på allmänna flaggdagar
men anser inte att pastoratet kan avsätta personalens arbetstid för detta. Maria Gyllenhammar
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menar att det skulle kunna ske på frivilligbasis. Hon erbjöd sig att vara sammankallande för
det i så fall.
Församlingsrådet beslutade
att inte ställa sig bakom önskan att flagga på allmänna flaggdagar.
Maria Gyllenhammar reserverade sig mot beslutet.

§ 82

Vävstuga

Anita Edman redogjorde för sina tankar kring församlingens möjligheter att starta en Vävstuga. Anita tror att det kan finnas en önskan om att ha en mer ”jordnära verksamhet”. Församlingsrådet diskuterade frågan och kom fram till att Hantverksstuga var mer det man talade
om.
Församlingsrådet beslutade
att uppdra åt Församlingsherde Lisa Westberg att undersöka möjligheten att starta en Hantverksstuga.

§ 83

Församlingskollekter

Ordförande Viktor Lund informerade om presidiets förslag till församlingskollekter för perioden 1 november till 6 december.
Församlingsrådet beslutade
att fastställa församlingskollekterna enligt följande: 1 november till Hjälp till Lesbos genom
Lesvossolidarity.org, 22 november till ACT katastrofinsamling och 6 december till Agape frivilligorganisation.

§ 84

Ordförande informerar

Ordförande Viktor Lund informerade att Göteborgs begravningssamfällighets årsredovisning
för 2019 nu finns att läsa. Det finns att läsa digitalt på www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgf/arsrapport-2019

§ 85

Församlingsherden informerar

Församlingsherde Lisa Westberg informerade om att Grönkultur i Högsbo hörde av sig i samband med att de mottog en församlingskollekt tidigare i år. De tackade ödmjukt för gåvan
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men har valt att inte ta emot den. De anser att Högsbo församling redan hjälper dem med möteslokaler, vatten och annat. Deras önska är att kollektsumman betalas till Agape frivilligorganisation. Deras önskan har tillmötesgåtts och pengarna har förts tillbaks till Högsbo församling som har för dem vidare.
Lisa Westberg har uppfattningen att personalen mår bra i den rådande omorganisationen av
verksamheten. En del stressfaktorer har förekommit men verkar vara under kontroll.
Under det kommande läsåret har församlingen förmånen ha en Ung resurs knuten till verksamheten. Alma Swärdh heter hon och hennes handledare är församlingspedagog Anna
Sjöberg.
Högsbo smedja kommer under hösten att handla om omställningen i vår tid. Vid nästa tillfälle
den 30 september kommer filosof Jonna Bornemark och talar kring ”En hyllning till ickevetandet”

§ 86

Rapport från Kyrkorådet

Ordförande Viktor Lund rapporterade från senaste kyrkorådsmötet.
Kyrkorådet har genomfört en riskanalys kring en eventuell flytt av Frivilligcentralen Oscar till
någon av pastoratets egna lokaler men detta anses inte lämpligt.
En av de fackliga organisationerna har inkommit med en förhandlingsframställan rörande förkortad arbetstid för äldre medarbetare enligt den så kallade 80-90-100-modellen. I korthet innebär det att den anställde som uppnår en viss ålder ges möjlighet att arbeta 80% med 90% av
lönen och 100% tjänstepensionsavsättning. Kyrkoherden har fått i uppdra att utreda frågan.
Göteborgs stifts projekt Hjärta Göteborg med anledning av Göteborgs 400-årsjubileum 2021
har ansökt om bidrag men frågan har bordlagts.
Kyrkorådet antog församlingsherdarnas förslag till gemensamma förhållningsregler för verksamheterna med anledning av Covid-19-pandemin.
Kyrkorådet erbjuder tillsvidareanställda i pastoratet att göra ett antikroppstest för Covid-19.

§ 87

Övriga frågor

Maria Gyllenhammar meddelade att Valnämnden har påbörjat sitt arbete inför det kommande
Kyrkovalet 2021. Det kommer att finnas två vallokaler i Högsbo församling respektive Carl
Johans församling samt en vallokal i Masthuggs församling respektive Oscar Fredriks församling. En tanke som valnämnden har är att öka antalet valförrättare jämfört med föregående val
2017. Är man intresserad av att var valförrättare går det bra att kontakta valnämnden.
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Barnkonsekvensanalys

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

§ 89

Nästa möte

Nästa sammanträde blir onsdagen den 21 oktober kl. 18 i Högsbo församlingshem, med möjlighet att deltaga digitalt.

§ 90

Mötets avslutande

Ordförande Viktor Lund tackade alla deltagare. Därefter förklarades sammanträdet avslutat.
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