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Öppnande

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

§ 92

Val av protokollsjusterare

Församlingsrådet beslutade
att utse Anita Edman till justerare för sammanträdet.
att protokollet justeras senast fredagen den 30 oktober 2020.

§ 93

Dagordning

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

§ 94

Föregående protokoll

Protokollet från den 23 september 2020 gicks igenom. Det har inkommit två stycken skrivelser, en från Marine Clarin Hellman och en från Yvonne Kjellström, angående §81 Flaggning
på allmänna flaggdagar (dnr FPHb-2020-107/1-2). Marie Clarin Hellman och Yvonne Kjellström ställer sig inte bakom beslutet. Då de ej var närvarande vid sammanträde kunde de inte
reserveras sig mot beslutet.
Församlingsrådet beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 95

Mötestider för hösten 2020

Ordförande Viktor Lund framförde en önska om att tidigarelägga sammanträdena en timme
vid de två återstående sammanträdena i år. Detta för att församlingsrådsledamöterna skall ha
möjligt att delta i den verksamhet som startar kl. 19 i Högsbo kyrka på onsdagar.
Församlingsrådet beslutade
att sammanträdena den 18 november och 16 december 2020 börjar kl. 17.00.
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Lokalförsörjningsplan

Församlingsrådet fortsatte diskussionen från föregående möte kring Lokalförsörjningsplanen.
Församlingsrådet beslutade
att ställa sig bakom Högsbo församlings lokalförsörjningsplan (FPHb-2020-86/1).

§ 97

Internationella gruppen

I och med att Anna Eliasson slutar sin tjänst kommer hon inte att fortsätta som församlingsombud för ACT Svenska kyrka och Svenska Kyrkan i Utlandet. Internationella gruppen kommer att träffas inom kort och diskutera frågan om att föreslå ett nytt församlingsombud för de
båda organisationerna.
Församlingsrådet beslutade
att entlediga Anna Eliasson från sitt uppdrag som församlingsombud för ACT Svenska kyrkan
och Svenska Kyrkan i Utlandet.
att bordlägga frågan att utse nytt församlingsombud för ACT Svenska kyrkan och Svenska
Kyrkan i Utlandet.

§ 98

Inkomna skrivelser

Ordförande Viktor Lund informerade att Kyrkans SOS har skickat ut sin årsredovisning. Det
har även inkommit kollektvädjan från Theofil i Lund och Goda nyheter.

§ 99

Församlingsherden informerar

Församlingsherde Lisa Westberg berättade att Högsbo Smedja den 28 oktober har temat
"Kris, kultur och hopp". Det blir ett samtal kring det hopp som bärs i kulturens och teologins
språk och praktik. Medverkande gör Lotti Sharif, Karin Brygger och David Karlsson.
Med anledning av en dom i EU domstolen, Schrems II-domen, försvåras användandet av sociala
medier. Till dess det kommer mer information måste pastoratet tills vidare avstå från att använda
Facebook, Instagram och Messenger i verksamheten.
Tyvärr, har det skett en hel del inbrott och skadegörelse i och vid Högsbo kyrka och församlingshem.
Det har bland annat varit inbrott på boendet i församlingshemmet, i redskapsboden i parken utanför
och i kyrkan samt skadegörelse på hissen på utsidan. Som en åtgärd har man bland annat sett över belysningen runt byggnaderna.
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Rapport från kyrkorådet

Ordförande Viktor Lund rapporterade från senaste kyrkorådssammanträdet.
En av de viktigaste sakerna var arbetet med budgetskrivelsen för 2021 och planåren 20222023 inför Kyrkofullmäktiges budgetbeslut i november.
Pastoratet för en fortsatt dialog med Sjömanskyrkans styrelse och den nya fastighetsägaren
om möjliga alternativ till framtida användning av byggnaden.
Kommunen har ställt en fråga om pastoratet är intresserad av att bedriva förskola i Högsbo.
Kyrkoherde Anders Leitzinger har fått i uppdrag att inom ramen för lokalförsörjningsplanen
utreda möjligheten att öppna en förskola i Högsbo församlingshem. Detta mot bakgrund av
den stora nybyggnationen som sker i området.
Kyrkorådsordförande Björn Edvardsson och kyrkoherde Anders Leitzinger har träffat företrädare för Botrygg AB för att hitta nya lösningar kring pastoratets byggnader och användningen
av dem.

§ 101

Barnkonsekvensanalys

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

§ 102

Nästa möte

Nästa sammanträde blir onsdagen den 18 november kl. 17 i Högsbo församlingshem, med
möjlighet att deltaga digitalt.

§ 103

Mötets avslutande

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