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Öppnande

Ordförande Gustav Petersson Fernlöf hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Upprop förrättades.

§2

Val av protokollsjusterare

Församlingsrådet beslutade
att utse Anita Edman till justerare för sammanträdet.
att protokollet justeras senast fredagen 21 januari 2022.

§3

Dagordning

Ordförande redogjorde för dagordningen.
Församlingsrådet beslutade
att fastställa dagordningen i enligt med det utskickade förslaget.

§4

Adjungering

När kyrkoherden är närvarande behöver församlingsrådet adjungera församlingsherden. Detta
eftersom församlingsherden är kyrkoherdens ställföreträdare i församlingsrådet.
Församlingsrådet beslutade
att adjungera församlingsherde Susanne Andersson §§1-8.

§5

Presentation

Då sammanträdet är det första för mandatperioden 2022-2025 presenterade sig samtliga närvarande sig kort för varandra.

§6

Kyrkoherden informerar

Kyrkoherden redogjorde för arbetsformen för församlingsrådet.
Samverkan mellan kyrkofullmäktige/kyrkorådet och församlingsrådet är en viktig del av det
styrande arbetet inom pastoratet.
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Det är viktigt att församlingsrådet driver frågor som rör församlingen gentemot kyrkofullmäktige/kyrkorådet. Lika väl kommer kyrkofullmäktige/kyrkorådet med frågeställningar till församlingsrådet som de vill ha hjälp att besvara. Ett exempel på uppdrag som församlingsrådet
fått av kyrkofullmäktige är att se över lokalförsörjningsplanen för de kommande åren.
Församlingsrådet har även till uppgift att fastställa församlingskollekter, ut se inventarieansvarig kyrkvärd samt delegera ansvaret för upplåtelse av församlingens kyrkor. Vanligast är
att detta delegeras till församlingsherden.

§7

Val av vice ordförande

Presidiet nominerad Björn Edvardsson till posten som vice ordförande för församlingsrådet
för mandatperioden 2022-2025. Inga ytterligare nomineringar inkom.
Församlingsrådet beslutade
att enhälligt välja Björn Edvardsson till vice ordförande för Högsbo församlingsråd under
mandatperioden 2022-2025.

§8

Val av inventarieansvarig kyrkvärd

Presidiet nominerad Yvonne Kjellström till posten som inventarieansvarig kyrkvärd för mandatperioden 2022-2025. Inga ytterligare nomineringar inkom.
Församlingsrådet beslutade
att välja Yvonne Kjellström till inventarieansvarig kyrkvärd för mandatperioden 2022-2025.

§9

Gudstjänstplan

Församlingsherden gick igenom gudstjänstplanen för 2022. Gudstjänstplanen beslutas av kyrkoherden.
Församlingsrådet beslutade
att ställa sig bakom församlingsherdens förslag till gudstjänstplan för 2022.

§ 10

Församlingskollekter

Ordförande berättade om de riktlinjer för församlingskollekterna som antogs 2020-01-15, §9.
Presidiets förslag är att behålla riktlinjerna men ändra namnet på Svenska kyrkans internationella arbete till ACT Svenska kyrkan.
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”Församlingskollekten bör i hög grad stödja ändamål där församlingens gemensamma gåva
kan göra skillnad såsom vid församlingsnära verksamhet, diakonala hjälpbehov i närmiljön,
och utvalda projekt inom ACT Svenska kyrkan.”
Det framkom tankar kring vilka ändamål som församlingskollekterna skulle kunna gå till i
framtiden. Bland annat nämndes Svenska kyrkan i utlandet – SKUT, Göteborgs kyrkliga
stadsmission, Regnbågsfonden, Frivilligorganisationen Agape, Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift samt Vi som förlorat barn. Församlingsrådets ledamöter och ersättare uppmanades
att fundera kring ändamålen till dess det skall fattas nya beslut om församlingskollekter.
Församlingsrådet beslutade
att anta riktlinjerna för församlingskollekter i enlighet med presidiets förslag.
att fastställa församlingskollekter enligt följande: 13 februari Göteborgs kyrkliga stadsmission, 20 februari ACT Svenska kyrkan, katastrofarbete, 2 mars Svenska kyrkan i utlandet,
SKUT, 13 mars Göteborgs kyrkliga stadsmission, 3 april ACT Svenska kyrkan, katastrofarbete, 14 april Göteborgs kyrkliga stadsmission, 15 april (Långfredag) ingen församlingskollekt upptas, 17 april ACT Svenska kyrkan, katastrofarbete, 8 maj Frivilligorganisationen
Agape och 22 maj ACT Svenska kyrkan, P135.
att vid dopgudstjänsterna ta upp kollekt till ACT Svenska kyrkan, projekt 135 Filipinerna.
att vid musikgudstjänsterna/konserter tillfaller kollekten församlingens kyrkomusikaliska
verksamhet.
att vid ”Manillagudstjänsten” tillfaller kollekten ACT Svenska kyrkan, projekt 135 Filipinerna.
att presidiet har fullmakt att vid behov ändra församlingskollekternas ändamål. Det skall
anmälas vid nästkommande sammanträde med Församlingsråd.

§ 11

Möte med församlingen

Ordförande presenterade tankar som föregående församlingsrådet hade kring att möta församlingsborna för att få en klarare bild av vad de vill att Högsbo församling skall arbeta med.
Men även att berätta vad församlingen arbetare med i dagsläget. En tanke som fanns var att
bjuda in till en träff i samband med ett kyrkkaffe. Dock får dessa planer senare läggas då regeringen har beslutat om nya skärpta resterektioner med anledning av den pågående Covid-19
pandemin.

§ 12

Församlingsherden informerar

Församlingsherden berättade i korthet kring några av de styrande dokumenten i pastoratet.
Dessa dokument har till uppgift att ge pastoratet den inriktning för verksamheten som Carl Johans pastorat vill bedriva.
Kyrkofullmäktige har tagit fram en Församlingsinstruktion som har godkänts av Domkapitlet.
Detta dokument har kyrkorådet som grund när de tar fram sin Församlingsram I. Församlingarna använder sedan dessa styrande dokument för att ta fram en Församlingsram II.
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När detta dokument är godkänt kan församlingsherden tillsammans med personalen i församlingen ta fram de verksamhetsplaner som ligger till grund för den faktiska verksamheten det
kommande året.
För att kunna genomföra den planerade verksamheten äskar sedan församlingarna om ekonomiska medel. Det är kyrkofullmäktige som i slutänden fastställer budgeten som styr vilka ekonomiska förutsättningar verksamheten har att tillgå.
Församlingsherden kommer inom kort att börja arbetet med Församlingsram II för Högsbo
församling. Församlingsrådets synpunkter är en viktig del av detta arbete. Mer information
kring Församlingsram II kommer inom kort.
Församlingsherden berättade att pastoratets ledningsgrupp har beslutat hur Carl Johans pastorat skall förhålla sig till regeringens nya skärpta restriktioner med anledning av Covid-19 pandemin. I samband med gudstjänst kommer pastoratet inte att kräva vaccinpass utan begränsa
antalet deltagare till max 50 personer. Församlingsherdarna kommer, i samråd med personalen, fatta beslut om vilken verksamhet som skall fortgå, förändras eller senare läggas helt.
Pastoratet kommer att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens och Regeringens riktlinjer och
beslut.
För Högsbo församlings del kommer det bland annat innebära att det vid gudstjänst och förrättningar får vara max 50 deltagare som placeras med rekommenderat avstånd. Att det tillsvidare inte firas nattvard. Att avvakta med start av gruppverksamheten till dess restriktionerna
lättas.
Församlingsherden informerade kort om personalsituationen i församlingen.

§ 13

Rapport från Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Ordförande informerade kort från de konstituerade sammanträden som både kyrkofullmäktige
och kyrkoråd har haft.
Kyrkofullmäktige har tillsatt alla de poster som skall tillsättas där ibland kyrkoråd och församlingsråd.
Kyrkorådet har utsett firmatecknare för den kommande mandatperioden.
Samtliga protokoll finns publicerade på pastoratets webbplats.

§ 14

Sammanträdesdatum för våren 2022

Församlingsherden presenterade presidiets förslag till sammanträdesdatum för våren 2022.
Församlingsrådet beslutade
att fastställa sammanträdesdatum för våren 2022 till onsdagarna 9 februari, 30 mars, 27 april,
och 1 juni kl. 18.00 i Högsbo församlingshem. Sammanträdena kan komma att ske digitalt
med anledning av den pågående Covid-19 pandemin.
Just sign Ordf sign

Högsbo församling
Carl Johans pastorat
Församlingsråd

§ 15

6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-01-12

Nr 1/2021

Miljöarbete

Ordförande berättade kort om miljöarbetet som Högsbo församling bedrivit under lång tid.
Detta miljöarbete har även legat till grund för det miljöarbete som nu Carl Johans pastorat
bedriver.

§ 16

Information

Ingen information har inkommit.

§ 17

Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.

§ 18

Barnkonsekvensanalys

Vice ordförande redogjorde kort kring Svenska kyrkans arbete med barnkonsekvensanalys. I
alla beslut som fattas inom Svenska kyrkan skall man utvärdera vilken påverkan beslutet har
för barn i närområdet eller på annan plats. Med barn menas här alla minderåriga. Grundprincipen är att man i alla beslut alltid skall se till barnens bästa.
Vice ordförande kommer vid ett sammanträde längre fram i vår att hålla ett längre föredrag
kring barnkonsekvensanalys.
Församlingsrådet har ställt sig bakom Gudstjänstplanen för 2022 som ger möjlighet för barn
och unga att delta i gudstjänstlivet utifrån sina förutsättningar, §9. Församlingsrådet har beslutat om församlingskollekter till organisationen som på många sätt stöttar barn och unga, §10.

§ 19

Mötets avslutande

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