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Öppnande

Ordförande Marine Clarin Hellman hälsade alla välkomna, särskilt kyrkoherde Anders
Leitzinger, och förklarade mötet öppnat.
Upprop förrättades.

§ 105

Val av protokollsjusterare

Församlingsrådet beslutade
att utse Yvonne Kjellström till justerare för sammanträdet.
att protokollet justeras senast onsdagen den 8 oktober 2021.

§ 106

Föregående protokoll

Protokollet från den 25 augusti 2021 gicks igenom.
Församlingsrådet beslutade
att lägga protokollet till handlingarna.

§ 107

Dagordning

Ordförande Marine Clarin Hellman redogjorde för ändringar i dagordningen.
Församlingsrådet beslutade
att fastställa dagordningen med de justeringar ordförande redogjort för.

§ 108

Adjungering

Då kyrkoherde Anders Leitzinger är närvarande behöver Församlingsrådet adjungera församlingsherde Susanne Andersson. Detta eftersom församlingsherden är kyrkoherdens ställföreträdare i församlingsrådet.
Församlingsrådet beslutade
att adjungera församlingsherde Susanne Andersson fr o m §104 tom §114 då kyrkoherde
Anders Leitzinger är närvarande.
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Församlingskollekter

Ordförande Marine Clarin Hellman redogjorde för presidiets förslag till församlingskollekter
den 5 och 25 december.
Församlingsrådet beslutade
att församlingskollekten den 5 december skall tillfalla ACT Svenska kyrkan – katastrofarbete
och den 25 december skall tillfalla Göteborgs kyrkliga stadsmission.

§ 110

Ansvar för kyrkorummet enlig Kyrkoordningen

Församlingsrådet diskuterade tillsammans med kyrkoherden kring frågan om ansvarsfördelningen avseende kyrkorummet utifrån Kyrkoordningen.
Församlingsrådet är ansvariga för upplåtelsen av kyrkorummet, vilket har delegerats till församlingsherden, §123, 2020-12-16.

§ 111

Brand och utrymning i kyrkorummet

Ordförande Marine Clarin Hellman redogjorde kort om Lagen om skydd mot olycka.
Brandskyddsansvarig i pastoratet är fastighetschef Bo Almgren. Brandskyddsansvarig har delegerat brandskyddskontrollen till en brandskyddskontrollant i respektive församling. Detta
enligt pastoratets rutiner för systematiskt brandskyddsarbete.
Detta innebär i praktiken att om församlingens brandskyddskontrollant påtalar att det t ex står
saker i vägen vid en utrymningsväg måste detta åtgärdas omgående.
Vidare skall det finns skyltar om vem som är brandskyddsansvarig och brandskyddskontrollant i Högsbo församlingslokaler.
Församlingsrådet beslutade
att uppdra åt församlingsherde Susanne Andersson att se över så att det är korrekt skyltat i
Högsbo församlingslokaler i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.

§ 112

Kyrkoherden informerar

Kyrkoherde Anders Leitzinger gav en kort rapport om det ekonomiska läget och det pågående
budgetarbetet. De medel som Högsbo församling äskade till verksamheten för år 2022 har blivit beviljade.
Göteborgs småkyrkofond kommer troligen att fatta ett sista formellt beslut om att upplösas
under 2022. Det finns ett förslag att de medel som fonden förfogar över kommer att föras över
till Göteborgs stift. Tanken är att de småkyrkor som fonden har överlämnat till församlingarna
i Göteborg företrädelsevis skall kunna ansöka om ekonomiskt bidrag från dessa medel.
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Med utgångspunkt i den av kyrkorådet antagna lokalförsörjningsplanen talade kyrkoherde
Anders Leitzinger om vikten av att församlingsrådet avsätter tid att tillsammans med
personalen diskutera hur Högsbo församlings samtliga lokaler kan användas i framtiden. Inte
bara i den nära förestående framtiden utan även på lång sikt. Kyrkoherden påpekade även
vikten att visionera och tänka i helt nya banor. I diskussionen bör man ha med sig att det troligaste scenariot är att pastoratet kommer att behöva minska sin personalstyrka och antalet
lokaler. Det innebär inte automatiskt att lokaler måste avyttras utan kan hyras ut.
Församlingsrådet diskuterade frågan, kort, i allmänhet. Bland annat återupptogs diskussionen
om att kunna starta en förskoleavdelning, till den redan befintliga förskolan inom pastoratet, i
Högsbo församlingshem, §37, 2021-04-13.

Församlingsrådet beslutade
att framföra sitt önskemål till kyrkorådet att de går vidare med att undersöka möjligheten att
starta en förskoleavdelning i Högsbo församlingshem.

§ 113

Nomineringsmöte till val av nytt församlingsråd, 10 oktober

Kyrkoherde Anders Leitzinger informerade om att det nu finns affischer och nomineringslappar inför nomineringsmöte till nytt församlingsråd som hålls den 10 oktober efter gudstjänsten i Högsbo kyrka, ca kl. 12.15. Kallelsen till nomineringsmötet kommer att kungöras i
samband med gudstjänsterna fram till och med den 10 oktober.
Det är viktigt att den som nomineras är tillfrågad och har sagt ja. Det nyvalda kyrkofullmäktige kommer att välja nya församlingsråd i december.
Mandatperiodens längd för de kommande församlingsråden i pastoratet är ännu inte bestämd.
Detta beslutas av kyrkofullmäktige på sammanträdet den 11 november.
Församlingsherden och församlingsrådsordförande i respektive församling är de som leder
nomineringsmötet. Ordförande Marine Clarin Hellman bad församlingsrådet utse en ersättare
som skulle kunna gå in om hon mot förmodan inte kan närvara. Detta är tänkt som en säkerhetsåtgärd. Det skall även innan nomineringsmötet utses en sekreterare och en justeringsperson.

Församlingsrådet beslutade
att välja Yvonne Kjellström till ersättare för ordinarie ordförande om vederbörande skulle bli
förhindrad att närvara.
att välja Yvonne Kjellström till sekreterare för nomineringsmötet, under förutsättning att hon
inte behöver inträda som ersättare för ordförande.
att förslag på justeringsperson lämnas till kyrkoherde Susanne Andersson innan nomineringsmötet.
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Rapport från arbetsgruppen, Kyrkohandboken del II

Markus Leonsson och kyrkoherde Anders Leitzinger redogjorde för hur de förtroendevaldas
arbetsgrupp resonerade kring remissvaret till Kyrkohandboken, del II. Överlag anser de att
förslaget till ny kyrkohandbok, del II är bra. I stort har de samma åsikter som de anställdas arbetsgrupp har. Kyrkorådet kommer att avge pastoratets remissvar vid sammanträdet den 30
september.

§ 115

Gudstjänsten

Församlingsherde Susanne Andersson berättade att alla församlingar i Svenska kyrkan måste
fira minst en huvudgudstjänst i veckan. Tidigare firades den i Kaverös kyrka. Sedan Högsbo
församling valde att inte längre fira huvudgudstjänst i Kaverös så kommer den att firas på
söndagar kl. 11 i Högsbo kyrka. För att den gudstjänstordning man följer i Högsbo kyrka skall
få kallas huvudgudstjänst har församlingsherde Susanne Andersson lagt till de moment i
gudstjänsten som saknats, Prefation och Helig.
För tillfället använder sig församlingen av musikserie A i kyrkohandboken, vilket är den klassiska gregorianska musiken. En tanke är att lite längre fram i höst pröva musikserie C, den
som ibland kallas den ”internationella”.
Sedan församlingen åter har börjat fira gudstjänst har det kommit ca 45-50 personer på söndagarna i Högsbo kyrka. En del har ställt frågor kring gudstjänsten och dess innehåll vilket lätt
till många intressanta samtal.
Med anledning av att ventilationsarbetet i Kaverös kyrka har dragit ut på tiden så har gudstjänsten som skulle firas där på onsdagar kl. 12 temporärt fått flytta till Högsbo kyrka.

§ 116

Församlingsherden informerar

Församlingsherde Susanne Andersson berättade att de äskande inför 2022, som personalen
gjorde i samband med verksamhetsplaneringen i vecka 35, ligger på samma nivå som äskandet inför 2021.
Det har i personalgruppen börjat diskuteras hur den stora samlingssalen i Högsbo församlingshem skulle kunna förändras så att den kan användas på flera olika sätt t ex genom att
sätta upp en vikvägg eller liknande. Än så länge är diskussionen på ett visionsstadie.
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Internationellt engagemang

Församlingsherde Susanne Andersson berättade att just nu har man börjat fundera på vilket
material man skall ta hem inför årets julkampanj ”Bryt en tradition”.

§ 118

Miljöarbetet

Församlingsherde Susanne Andersson berättade att församlingens miljödiplomering måste
revideras. Komminister Lotti Melander Sharif kommer att kontakta Göteborgs stift för att se
vad som behöver göras.
Högsbo församling valde att ta med trädgården utanför Högsbo församlingshem som en del av
lokalförsörjningsplanen. Man har även äskat pengar för att se hur man skulle kunna göra den
mer tillgänglig.
Söndagen den 10 oktober har Grönkultur trädgårdssöndag i Kulturodlarparken.

§ 119

Träff med personalen

Som församlingsherde Susanne Andersson berättade, vid förra sammanträdet den 25 augusti,
är det meningen att församlingsrådet och personalen skall träffas i början av september för att
gå igenom verksamhetsplanerna som personalen tagit fram under pastoratsarbetsveckan,
vecka 35. Med anledning av den rådande Covid-19-pandemin blev det inte så i år.
När de nationella restriktionerna lättas den 29 september 2021 finns det önskemål om att
arrangera denna träff.
Församlingsrådet är mycket positiva till detta. Det framkom förslag om att bjuda in till en
”glöggkväll” i slutet på november eller början av december.

Församlingsrådet beslutade
att ge församlingsherde Susanne Andersson i uppdrag att tala med personalen om alternativa
datum för en gemensam träff

§ 120

Flyttade föremål i kyrkan

Ordförande Marine Clarin Hellman talade om vikten av veta var Högsbo församlings inventarier finns. Om man väljer att flytta på inventarier är det viktigt att det finns tydliga anteckningar om varifrån och vart inventarier flyttats. Detta för att inventarier inte skall försvinna.
Det är även viktigt att se över inventarierna och laga dem om de har gått sönder.
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Barnkonsekvensanalys

Församlingsrådet har beslutat om församlingskollekt, §109, som bland annat gynnar barn i
olika situationer. Vikten av att ha ett fungerande brandskydd är av stor vikt för alla åldrar,
§111. Församlingsrådets önskan att kyrkorådet ser över möjligheten att starta en förskoleavdelning i Högsbo församlingshem är mycket positivt för de yngre barnen, §112. Att församlingen planerar för att delta i ACT Svenska kyrkans årliga julinsamling är till gagn för barn
och unga i andra delar av vår värld, §117.

§ 122

Nästa möte

Nästa sammanträde blir tisdagen den 19 oktober kl. 18 i Högsbo församlingshem.

§ 123

Mötets avslutande

Ordförande Marine Clarin Hellman tackade alla deltagare och tillsammans lästes välsignelsen.
Därefter förklarades sammanträdet avslutat.
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