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Öppnande

Ordförande Viktor Lund hälsade alla välkomna. Ett särskilt välkomnade riktades till Susanne
Andersson som är ny församlingsherde i Högsbo församling sedan den 1 december 2020.
Mötet förklarades öppnat. Upprop förrättades.

§ 119

Val av protokollsjusterare

Församlingsrådet beslutade
att utse Gustav Petersson Fernlöf till justerare för sammanträdet.
att protokollet justeras senast måndagen den 4 januari 2021.

§ 120

Föregående protokoll

Protokollet från den 18 november 2020 gicks igenom.
Församlingsrådet beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 121

Dagordning

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

§ 122

Församlingskollekter

Ordförande Viktor Lund informerade att presidiet har ställt sig bakom kyrkoherdens beslut att
kollekterna under perioden 22 november till den 20 december tillfaller ACT Svenska kyrkans
julkampanj. Anledningen är de av regeringen beslutade nya restriktionerna i samband med
den pågående Covid-19-pandemin.
Församlingsrådet beslutade
att ställa sig bakom presidiets beslut att låta församlingskollekterna tillfalla ACT Svenska kyrkan under perioden 22 november till 20 december 2020. (Dnr: FPHb-2020-139/1)
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att församlingskollekterna under tiden från den 21 december till och med den 6 januari 2021
tas upp till ACT Svenska kyrkans julkampanj.
att flytta fram redan beslutade församlingskollekter från den 22 november 2020 och framåt,
till följande datum 2021: 10 januari ACT Svenska kyrkan - katastrofarbete, 24 januari Agape
frivilligorganisation, 21 februari till Göteborgs kyrkliga stadsmission, 14 mars till Solrosen Göteborgs Räddningsmission, 4 april till Agape frivilligorganisation och 25 april ACT
Svenska kyrkan - katastrofarbete.

§ 123

Delegation

Ordförande Viktor Lund informerade om att församlingsherde Susanne Andersson, precis
som tidigare församlingsherde, bör ha delegation på att ansvara för upplåtelse av församlingens kyrkor.
Församlingsrådet beslutade
att delegera upplåtelse av Högsbo församlings kyrkor, Högsbo kyrka och Kaverös kyrka, till
andra ändamål än gudstjänster och förrättningar till församlingsherde Susanne Andersson.

§ 124

Vision och Miljöpolicy, fas 4

Ordförande Viktor Lund gick igenom det slutgiltiga förslaget till Vision och Miljöpolicy,
fas 4.
Församlingsrådet beslutade
att fastställa Vision och Miljöpolicy, fas 4. (Dnr FPHb-2020-160/1)

§ 125

Sammanträdesdatum för våren 2021

Församlingsherde Susanne Andersson presenterade presidiets förslag till sammanträdesdatum
för våren 2021.
Församlingsrådet beslutade
att fastställa sammanträdesdatum för våren 2021 till tisdagarna 9 februari, 9 mars, 13 april,
11 maj och 8 juni kl. 18.00. Sammanträdena kan komma att ske digitalt med anledning av den
pågående Covid-19-pandemin.
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Val av församlingsombud till ACT Svenska kyrkan och
Svenska kyrkan i ulandet, SKUT

Maria Gyllenhammar berättade att eftersom komminister Anna Eliasson slutar sin tjänst slutar
hon även sitt uppdrag som församlingsombud. Det är en tradition i Högsbo församling att en
av de anställda är församlingsombud. Till nytt församlingsombud för ACT Svenska kyrkan
och Svenska kyrkan i utlandet, SKUT förslogs församlingsherde Susanne Andersson.
Församlingsrådet beslutade
att välja Susanne Andersson till församlingsombud för ACT Svenska kyrkan och Svenska
kyrkan i utlandet, SKUT.

§ 127

Församlingsherden informerar

Församlingsherde Susanne Andersson berättade kort om sig själv. Susanne kommer närmast
från en komministertjänst i Oscar Fredriks församling sedan 11 år tillbaka.
Från den 22 november till och med den 6 januari sänds pastoratets gudstjänster digital.
Högsbo kyrka håller öppet för besök dagtid på vardagar, söndagar samt kyrkliga helgdagar.
Det har varit ytterligare inbrott i Högsbo församlingshem, i den delen där vita rummet och
ungdomsrummet ligger.
Ungdomarna på boendet i Högsbo församlingshem som Agape frivilligorganisation driver
kommer att flytta innan jul. Flytten har blivit tidigarelagd för att trygga säkerheten för ungdomarna med anledning av alla inbrott och skadegörelse som sker kring Högsbo församlingshem.
Vid den fysiska arbetsmiljöronden under hösten framkom klagomål på att det ekar mycket i
korridoren utanför kontoren i Högsbo församlingshem. Åtgärder för att minska ekot kommer
att vidtas.
Tisdagen den 22 december kommer några ur personalen att sjunga julsånger utanför de äldreboenden som finns inom församlingen.
Till Församlingsrådets ledamöter och ersättare finns en julklapp för avhämtning på kontoret i
Högsbo församlingshem.
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Rapport från Kyrkorådet

Ordförande Viktor Lund och Marine Clarin Hellman rapporterade gemensamt från senaste
kyrkorådssammanträdet:
* De pengar som testamenterats till Högsbo församlings diakonala arbete kommer att kunna
börja användas under 2021.
* Kyrkorådet antog Vård- och underhållsplaner för S:ta Birgittas kapell och Oscar Fredriks
kyrka
* De lokalförsörjningsplaner som arbetats fram av pastoratets församlingsråd, med visioner
inför framtiden, kommer att ligga till grund för pastoratets lokalförsörjningsplan.
* Det pågår hyresförhandlingar mellan ägaren till Sjömanskyrkan vid Stigbergstorget och Carl
Johans pastorat. En tanke är att pastoratet skall hyra delar av huset och sedan i sin tur ha möjlighet att kunna hyra ut till tredje part.
* Nomineringsgrupperna kommer inför det kommande kyrkovalet att kunna länka till sina
hemsidor via pastoratets hemsida.
* På valdagen kommer vallokalerna att hålla öppet även under gudstjänsttid.

§ 129

Barnkonsekvensanalys

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

§ 130

Nästa möte

Nästa sammanträde blir tisdagen den 9 februari kl. 18.00. Mötet kommer troligen att hållas
digitalt.

§ 131

Mötets avslutande

Ordförande Viktor Lund tackade alla deltagare för allt arbete de lagt ner under det gångna
året.
Församlingsrådet framförde sitt varma tack till personalen för allt engagemang och arbete de
lagt ner under ett minst sagt annorlunda år.
Tillsammans lästes välsignelsen. Därefter tillönskades alla en God Jul och ett Gott Nytt År
och sammanträdet förklarades avslutat.
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