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Öppnande

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

§ 64

Val av protokollsjusterare

Församlingsrådet beslutade
att utse Anita Edman till justerare för sammanträdet.
att protokollet justeras senast onsdagen den 23 juni 2021.

§ 65

Föregående protokoll

Protokollet från den 11 maj 2021 gicks igenom.
Församlingsrådet beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 66

Dagordning

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

§ 67

Avsägelse av uppdrag

Maria Gyllenhammar har begärt att få avsluta samtliga uppdrag i Högsbo församling med
omedelbar verkan.
Ordförande Viktor Lund framförde ett varmt tack för allt engagemang som hon har lagt ner
för Högsbo församling.

§ 68

Vice ordförande

Med anledning av att ordförande Viktor Lund slutar sitt uppdrag i Högsbo församlingsråd
föreslår pastoratets valberedning kyrkofullmäktige att till ny ordförande välja Marine Clarin
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Hellman i Högsbo församlingsråd för resterande delen av mandatperioden. Kyrkofullmäktige
sammanträder den 9 juni 2021.
Marine Clarin Hellman bad rådet att över sommaren fundera över vem som kan bli vice ordförande samt ersättare för Maria Gyllenhammar på samtliga uppdrag som hon lämnar i församlingen.

§ 69

Församlingskollekter

Ordförande Viktor Lund presenterade presidiets förslag till församlingskolleter för perioden
27 juni till 17 oktober 2021.
Församlingsrådet beslutade
att fastställa församlingskollekterna enligt följande: 27 juni Göteborgs kyrkliga stadsmission,
11 juli Svenska kyrkan i utlandet, 27 juli ACT Svenska kyrkan – katastrofarbete, 15 augusti
Göteborgs kyrkliga stadsmission, 12 september Svenska kyrkan i utlandet, 26 september ACT
Svenska kyrkan – P135 samt 17 oktober Agape frivilligorganisation.

§ 70

Arbetsmiljöverkets tillsyn

Arbetsmiljöverket har under våren gjort en inspektion av arbetsmiljöarbetet inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med fokus på kränkande särbehandling på Bankogatan 61.
Inspektionen skedde digitalt med anledning av den pågående Covid-19-pandemin. Kyrkoherde Anders Leitzinger har svarat på inspektionens frågor brevledes (Dnr: P-2021-25/3)

§ 71

Höstens gudstjänster

Församlingsherde Susanne Andersson presenterade ett förslag som personalgruppen arbetat
fram avseende gudstjänstfirande under hösten i Högsbo församling. Församlingsrådet diskuterade frågan ingående.
Församlingsrådet beslutade
att byta tid för Högsbomässan i Högsbo församling från kl. 17 till kl. 11.
att utöka andakten, i samband med gemenskapsträffarna, på onsdagar kl. 12 i Kaverös kyrka
till en mer fullödig gudstjänst så att den blir den veckoliga gudstjänsten i Kaverös kyrka.
att starta med ovanstående förändringar så snart som möjligt efter sommaren.
att enhälligt ställa sig bakom gudstjänstplanen.
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Miljöarbetet

Församlingsherde Susanne Andersson berättade att Dan Melander och Lisa Westberg som
suttit i Grönkulturs styrelse slutade sina uppdrag i samband med årsmötet. Susanne Andersson
valdes in som ledamot och representant för Högsbo församling.
Vidare berättade Susanne Andersson att Carl Johans pastorats miljögrupp är nu fastställd.

§ 73

Internationellt engagemang

Inget att rapportera.

§ 74

Kyrkorummet

Marine Clarin Hellman påminde om att man inte får möblera om i kyrkorummet utan att kontakta församlingsrådet för beslut då de är ansvariga för kyrkorummet. Inventarier som finns
upptagna i inventarieförteckningen får inte flyttas på utan att det noteras i inventarieförteckningen. Under våren har personalen möblerat om i kyrkorummet i Högsbo kyrka. I framtiden
är det viktigt att man inväntar beslut från församlingsrådet innan man möblerar om i kyrkorummen.
Församlingsrådet beslutade
att låta nuvarande möblering av Högsbo kyrka vara kvar fram till hösten.

§ 75

Information om kyrkorna och kollekter

Marine Clarin Hellman berättade att det vid ett flertal försvunnit pengar ur träbössan som står
vid ljusbäraren i Högsbo kyrka. Bössan är nu lagad och ordentligt fastsatt. Pengarna som samlas in vid ljusbäraren går till ACT Svenska kyrkan enligt tidigare beslut i församlingsrådet
(§ 26, 2018)
Pastoratets kommunikatörer har tagit fram informationsbroschyrer för Högsbo och Kaverös
kyrkor. Det finns även vykort med motiv från Högsbo kyrka som kostar 5kr/styck. Detta
material kommer att finnas på respektive kyrkas bokbord.

§ 76

Församlingsherden informerar

Församlingsherde Susanne Andersson berättade att det genomförts tre anställningsintervjuer
för vaktmästartjänsten och en för tjänsten som sjukhuspräst.
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Lokalvårdare Christer Fredriksson har ansökt om att gå i pension. Hans sista arbetsdag är den
23 juli.
Församlingspedagog Lydia Sjöberg började sin tjänst den 1 juni.

§ 77

Rapport från kyrkorådet

Ordförande Viktor Lund informerade från senaste kyrkorådet:
* Ekonomirapporten gicks igenom.
* Kyrkorådet tittade över de stiftelse- och testamentsmedel som pastoratet förfogar över.
Beslut fattades om hur stor utdelningen skall vara för året.
* Kyrkorådet beslutade att ge personal och förtroendevalda möjlighet att hyra S:t Olavsgården
privat under sommaren
* Kyrkorådet la till de synpunkter som inkommit från församlingsråden i lokalförsörjningsplanen
* Pastoratet har fått avslag på en fondansökan för att kunna bygga en scen på Sjömanskyrkan.
Nu har man istället startat en insamling för ändamålet.
* Under hösten kommer en del personal att byta tjänsteställen för att bättre tillgodose församlingarnas behov och ta tillvara personalens erfarenheter på bästa sätt.

§ 78

Nästa möte

Ordförande Viktor Lund presenterade presidiets förslag på datum för höstens sammanträdesdatum.
Församlingsrådet beslutade
att sammanträdena för hösten blir onsdagen den 25 augusti, torsdagen den 23 september,
tisdagarna 19 oktober, 16 november och 7 december.

§ 79

Tack

Ordförande Viktor Lund framförde sitt tack för det förtroende som visats honom som ordförande i församlingsrådet och i sitt övriga engagemang i Högsbo församling.
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Församlingsrådet och församlingsherden framförde sitt varma tack till Viktor Lund för alla
insatser och den tid han har gett Högsbo församling och önskade Viktor och hans familj all
lycka i framtiden.
Församlingsrådet framförde sitt varma tack till personalen för det arbete de lagt ner under den
gångna terminen.

§ 80

Barnkonsekvensanalys

Församlingsrådet har beslutat om församlingskollekter, § 69, som till största delen gynnar
barn i olika situationer. Beslutet om höstens gudstjänster, § 71, bör möjliggöra att fler barnfamiljer kan få möjlighet att delta i gudstjänsterna. Församlingsrådet anser att beslutet angående Högsbo kyrkas kyrkorum, § 74, inte innebär några negativa konsekvenser för barn och
unga och inte heller beslutet med sammanträdesdatum för hösten (§ 79).

§ 81

Mötets avslutande

Ordförande Viktor Lund tackade alla för det arbete som gjorts under våren och önskade en
trevlig sommar. Församlingsherde Susanne Andersson ledde en kort bön varefter församlingsrådet tillsammans lästes välsignelsen. Därefter förklarades sammanträdet avslutat.
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