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Öppnande

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

§ 35

Val av protokollsjusterare

Församlingsrådet beslutade
att utse Helena Backstad till justerare för sammanträdet.
att protokollet justeras senast onsdagen 13 april 2022.

§ 36

Dagordning

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

§ 37

Föregående protokoll

Protokollet från den 9 februari 2022 gicks igenom.
Församlingsrådet beslutade
att lägga protokollet till handlingarna.

§ 38

Corona

Inget att rapportera.

§ 39

Församlingskollekter

I dagsläget skall det inte fattas några beslut angående församlingskollekter.
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Vision för kyrkorummet

Församlingsherden redogjorde för de reversibla förändringar av Högsbo kyrkas kyrkorum
som personalen har gjort. Bland annat har delar av ett par bänkrader i mitten till vänster tagits
bort för att möjliggöra för rullstolar att få plats. Församlingsrådet gick upp till kyrkan och
tittade på förändringen.
Församlingsherden har för avsikt att tillsätta en arbetsgrupp för att se hur kyrkorummet i
Högsbo kyrka kan förändras i en framtid.
Series pastorum är för tillfället nedtagen från sin plats i Högsbo kyrkas vapenhus. Den kommer att sättas upp på en ny plats inom kort.
Församlingsrådet beslutade
att godkänna den reversibla förändringen av kyrkbänkarna i Högsbo kyrka.
att ge församlingsherden mandat att genomföra mindre reversibla förändringar av kyrkorummen i Högsbo församlings kyrkor som skall redovisas och beslutas om vid nästkommande
församlingsrådssammanträde.

§ 41

Kyrkvärdar

Församlingsherden informerade att det just nu finns fyra kyrkvärdar i Högsbo församling.
Komminister Tilda Nordstierna har i uppgift att kalla kyrkvärdarna till en träff inom den
närmaste tiden. Församlingsherden berättade att Andrea Burselius är intresserad av att få bli
kyrkvärd i Högsbo församling.
Församlingsrådet beslutade
att välja Andrea Burselius till kyrkvärd i Högsbo församling.

§ 42

Ukraina

Församlingsherden berättade kort om det arbete som Carl Johans pastorat gör för de flyktingar
som har och förväntas komma till Göteborg i samband med det pågående kriget i Ukraina.
Redan ett par dagar efter det att kriget brutit ut kontaktades kyrkoherden av ett par ukrainare
som behövde en lokal för att kunna samla in förnödenheter som skulle transporteras till
Ukraina. De startade frivilligorganisationen Help Ukraine Gothenburg. Inom ett par timmar
hade lokaler upplåtits i Sjömanskyrkan. Kyrkoherden kontaktade frivilliga, främst ur ungdomsgruppen som reste på studieresa till Sydafrika 2019, för att städa och iordningställa Carl
Johans Ungdomshem för övernattande flyktingar.
Församlingsherden berättade även att skolan för Bild och form har planer på att kunna ge
undervisning och att de för samtal med Masthuggs församling. Även Svensk-Ryska skolan
förbereder sig för att utöka sin verksamhet och de för samtal med Oscar Fredriks församling.
Församlingsrådet samtalade kring hur församlingen kan förbereda sig för eventuella framtida
behov av bland annat språkkunskaper. Vid förfrågningar på vilket sätt enskilda personer kan
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hjälpa till hänvisas de till Help Ukraine Gothenburg och deras Facebooksida. Vid kyrkorådets
sammanträde den 28 mars beslutades om eventuella ekonomiska bidrag till Help Ukraine
Gothenburg.

§ 43

Församlingsherden informerar

Församlingsherden informerade om att under semesterperioden kommer Högsbo och Carl
Johans församlingar att samarbeta kring tjänstgörande präster och musiker. Från och med
midsommar och fram till och med vecka 33 kommer söndagens huvudgudstjänst i Högsbo
kyrka att firas kl. 17. Gudstjänsterna i Kaverös kyrka på onsdag kl. 12 kommer att hålla som
vanligt hela sommaren.
Nina Konnebäck kommer att prästvigas för Göteborgs stift den 12 juni. Hon kommer att göra
sitt pastorsadjunktsår i Högsbo församling.
Församlingsrådets presidium kommer att ta fram ett underlag till Församlingsram 2 för
Högsbo församling. Vid församlingsrådets nästa sammanträde kommer det att finnas ett förslag som då skall behandlas av församlingsrådet. Tanken är att beslut om församlingsram 2
skall fattas vid sammanträdet den 1 juni.

§ 44

Rapport från kyrkofullmäktige och kyrkorådet

Ordförande informerade att kyrkofullmäktiges senaste sammanträde blev inställt då det inte
fanns några ärenden.
Kyrkorådet sammanträdde den 28 mars och då fattades bland annat beslut om eventuella
bidrag till Frivilligorganisationen Agape.
Kyrkorådet har för avsikt att bjuda in samtliga församlingsråd i pastoratet till en Framtidsdag,
den 23 april, för samtal inför den framtida ekonomiska situationen i pastoratet.

§ 45

Miljöarbetet

Församlingsherden informerade om att en del av de pallkragar som står i slänten vid Högsbo
församlingshem kommer att flyttas upp till gårdsplanen utanför församlingssalarna.
Det finns tankar på att äska pengar för att ta hjälp av en landskapsarkitekt för att se hur utemiljön vid Högsbo kyrka och församlingshem kan göras trivsammare.
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Information

Ordförande berättade att det har varit en träff för ordförandena i församlingsråden, kyrkorådets och kyrkofullmäktiges ordförande samt kyrkoherden för att lära känna varandra. De kommer att träffas vid ett par gånger på år för att stämma av olika frågor som rör alla enheter i
pastoratet.
Det har inkommit en vädjan om församlingskollekt från Bräcke diakoni.

§ 47

Övriga frågor

Församlingsrådet framförde sitt tack till personalen för den trevliga träffen som föregick
dagens sammanträde. Dagens träff gick främst ut på att lära känna varandra lite bättre. Församlingsrådet har en önskan om att träffa personalen vid några tillfällen under året för att få
mer information om de olika verksamheterna.
Det uppkom en fråga angående parkeringstillstånd vid pastoratets lokaler. För de förtroendevalda som är i behov av ett tillstånd finns det att få från pastoratskansliet. Tillstånd gäller vid
samtliga församlingshem och kyrkor i pastoratet utom vid Sjömanskyrkan.

§ 48

Barnkonsekvensanalys

Församlingsrådet har fattat beslut om förändringar av möbleringen i Högsbo kyrka, § 40, samt
valt en ny kyrkvärd, § 41. Besluten har inga negativa konsekvenser för barnen.

§ 49

Mötets avslutande

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