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Öppnande

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

§ 21

Val av protokollsjusterare

Församlingsrådet beslutade
att utse Björn Edvardsson till justerare för sammanträdet.
att protokollet justeras senast fredagen 18 februari 2022.

§ 22

Dagordning

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

§ 23

Föregående protokoll

Protokollet från den 12 januari 2022 gicks igenom.
Församlingsrådet beslutade
att lägga protokollet till handlingarna.

§ 24

Corona

Regeringen har från och med idag, den 9 februari, hävt de restriktioner avseende Covid-19
pandemin som gällt sedan december 2021. Det innebär att Svenska kyrkan kan återgå till att
bedriva verksamhet utan begränsningar. Med anledning av att det är sportlov vecka 7 kommer
verksamheten att startas upp under vecka 8. Från och med söndagen den 13 februari börjar
Högsbo församling åter fira nattvard.
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Församlingskollekter

Utifrån förgående sammanträdes diskussion kring ändamål för församlingskollekter vill ordförande förhöra sig om det framkommit nya tankar kring kollektändamål.
Församlingsrådet diskuterade fritt och kom fram till att lägga ytterligare ändamål till
listan: Vi-skogen trädplantering, Rädda regnskog, Rosengrenska – vård för papperslösa och
Drottning Silvias barnsjukhus.
Församlingsrådet tyckte att det var bra att ha många ändamål att välja på men att det är viktigt
att man bestämmer sig för ett mindre antal när det är dags att besluta i frågan.

§ 26

Verksamhetsram, 2

Ordförande och vice ordförande redogjorde för strukturen för pastoratets beslutsvägar avseende de styrandedokumenten. Det finns en tydlig årskarta över när de olika dokumenten skall
fastställas. I korthet kan man säga att det finns fyra styrande dokument som hör ihop: församlingsinstruktion (kyrkofullmäktige), verksamhetsram 1(kyrkorådet), verksamhetsram 2 (församlingsrådet) och verksamhetsplaner (personalen).
I början av varje år skall det skrivas en verksamhetsberättelse för föregående år. Underlaget
till den är uppföljning av de olika mål som fastställts i de olika dokumenten.
Personalen gör en utvärdering av föregående års verksamhetsplaner som lämnas till församlingsherden. Dessa utvärderingar ligger till grund för den verksamhetsberättelse som församlingsherden skriver i samråd med församlingsrådet.
När alla verksamhetsberättelserna och de ekonomiska redovisningarna sammanställts fastställer kyrkofullmäktige pastoratet årsredovisning i början av juni.
Församlingsherden har påbörjat arbetet med Högsbo församlings verksamhetsberättelse. Församlingsherden redogjorde kort för innehållet i de olika delarna. Verksamhetsberättelsen finns
sedan med som en del i arbetet med ta fram årets verksamhetsram 2.

§ 27

Församlingsherden informerar

Församlingsherden berättade att den 7 mars börjar Mattie Hollosy Lamberg som vaktmästare i
församlingen. Hon kommer närmast från en vaktmästartjänst i Stora Lundby-Östads pastorat.
Just nu arbetar Högsbo församling med ett projekt kring Arvo Pärts Stabat Mater tillsamman
med danskompaniet Spinn. Tanken är att detta verk skall framföras i Högsbo kyrka den 3
april. Mycket av församlingens verksamhet knyter just nu an till detta verk.
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Rapport från kyrkoråd

Ordförande informerade om att vice ordförande har blivit invald i pastoratets fastighetsutskott
som Högsbos representant. Vice ordförande berättade kort om det arbete som ligger framöver.
Bland annat är det viktigt att församlingarna funderar vidare kring användandet av befintliga
lokaler. Inte bara för den närmaste tiden utan även på långsikt. Vad kan det komma att finnas
för behov nu när det byggs mycket nya bostäder i inom församlingen. Fastighetsutskottet vill
att församlingsrådet särskilt tar Kaverös kyrka i beaktande inför framtiden.

§ 29

Miljöarbetet

Inget att rapportera.

§ 30

Träff med personalen

Ordförande framförde ett önskemål om att bjuda in personalen till en träff för att få mer
information kring den planerade verksamheten och personalens tankar kring den. Detta som
ett led i framtagandet av verksamhetsplan 2.
Församlingsrådet beslutade
att bjuda in personalen till en träff den 30 mars kl. 16.30 eller 17.
att uppdra åt församlingsherden att konsultera personalen om exakt klockslag.

§ 31

Övriga frågor

Internationella gruppen:
Det uppkom en fråga hur den internationella gruppen fungerar i dagsläget. Just nu för gruppen
en mycket tynande tillvaro eftersom några ledamöter fallit ifrån av olika anledningar. Församlingsherden påpekade att trots att gruppen inte fungerat så bra så arbetar församlingen på ett
aktivt sätt med de internationella frågorna. Inför Midfastosöndagen planerar man att synliggöra ACT Svenska kyrkans fasteinsamling tillsammans med Högsbo församlings barnkörer.
Även de andra barnkörerna i pastoratet är inbjudna. Det uppkom en tanke om att bjuda in Carl
Johans Kamraterna, pastoratets lokalavdelning av Svenska Kyrkans Unga, att vara med. Vice
ordförande åtog sig att kontakta dem.
Synliggöra Svenska kyrkans arbete:
Frågan kring hur Högsbo församlings verksamhet kan synliggöras för de som bor och vistas
inom församlingen togs upp. Församlingsrådet diskuterade kring på vilket sätt och i vilka
sammanhang som man som enskild person och som församling kan göra detta. En tanke är att
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annonsera i lokalpressen om verksamhet. En annan tanke är att man kan dela inlägg som församlingen gör på sociala medier. Församlingsrådet önskar fortsätta diskussionen vid ett
senare tillfälle.

§ 32

Barnkonsekvensanalys

Församlingsrådet har beslutat att träffa personalen för att samtala om den verksamhets som
planeras inför det närmaste året, §30. Då kan man tillsamman se över och ta hänsyn till barnens perspektiv i den planerade verksamheten.

§ 33

Mötets avslutande

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