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Öppnande

Vice ordförande, Björn Edvardsson, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Upprop förrättades.

§ 51

Val av protokollsjusterare

Församlingsrådet beslutade
att utse Markus Leonsson till justerare för sammanträdet.
att protokollet justeras senast onsdagen 11 maj 2022.

§ 52

Dagordning

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

§ 53

Föregående protokoll

Protokollet från den 30 mars 2022 gicks igenom.
Församlingsrådet beslutade
att lägga protokollet till handlingarna.

§ 54

Corona

Församlingsherden berättade att nattvardsanpassningar som församlingen vidtog under
tiden då Coronarestriktionerna gällde har man behållit. Glädjande kan också sägas att myndigheterna meddelar att halterna av Coronavirus i avloppsvattnet i Göteborg sjunker stadigt.

§ 55

Församlingskollekter

I dagsläget skall det inte fattas några beslut angående församlingskollekter men ett önskemål
framkom att i framtiden ta upp kollekt till Help Ukraine Gothenburg.
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Ukraina

Församlingsherden berättade att Help Ukraine Gothenburg, som tidigare var på Sjömanskyrkan, nu lånar lokaler i Högsbo församlingshem. Det har inrättat en ”Free shop” där
ukrainska flyktingar kan komma för att få kläder, hygienartiklar och mat. Det har även ett
it- och mediarum, ett kontor, ett rum där man ger kurser i Svenska för invandrare, CVskrivning m m. Dessutom har de ett ”vardagsrum” som är öppet alla dagar kl. 11-17. Där
finns plats att umgås och leka. Help Ukraine Gothenburg har ett 40-tal besökare varje dag.

§ 57

Församlingsram II

Församlingsherden informerade om det pågående arbetet med Församlingsram II. Församlingsrådet diskuterade utifrån det utskickade förslaget och några ändringar gjordes.
Församlingsrådet gick även upp i Högsbo kyrka för att fysiskt titta på bisättningsrummet
längst bak i kyrkan.
Vid nästa församlingsråd den 1 juni är avsikten att församlingsrådet skall fatta beslut i frågan.
Församlingsherden kommer att skicka ut den justerade versionen av dokumentet till samtliga i
församlingsrådet. Församlingsrådets ledamöter och ersättare läser själva igenom dokumentet
och skickar eventuella synpunkter till församlingsherden för sammanställning.
Församlingsrådet beslutade
att alla ledamöter och ersättare skall ha läst och inkommit med eventuella synpunkter till
församlingsherden senast den 20 maj.

§ 58

Församlingsherden informerar

Församlingsherden berättade lite kring det som togs upp på Framtidsdagen för förtroendevalda i Carl Johans pastorat den 23 april. Inom en femårsperiod kommer Carl Johans pastorat
att behöva spara 10–15 miljoner kronor. Pastoratet vill bedriva ett ansvarsfullt förvaltarskap.
Under dagen fick församlingsråden, bland annat, var för sig fundera kring vad som är viktigt
för just deras församling. Det kommer att hållas en ny Framtidsdag i september.
Kaverös klockstapel kommer att målas om och arbetet beräknas var klart om tre veckor.

§ 59

Rapport från Kyrkorådet

Ordförande konstaterade att ingen av de närvarande hade varit med på senaste kyrkorådsmötet
varför det inte kunde lämnas någon rapport.
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Miljöarbetet

Under veckan har en landskapsarkitekt varit och titta på hur slänten utanför Högsbo församlingshem kan göras mer tillgänglig.
Grönkultur har fått påstötning från kommunen att råttsäkra sina komposter.

§ 61

Information

Ordförande konstaterade att det inte inkommit någon information.

§ 62

Övriga frågor

Ersättare Johan Claesson har skickat in lite tankar kring en eventuell förskola i Högsbo församling (Dnr: FPHb-2022-31/1). Församlingsrådet diskuterade frågan och konstaterade att
man vid sammanträdet den 13 april 2021, §37, ställde sig positiva till att starta en förskola i
Högsbo församlingshem. Vid sammanträdet den 28 september 2021, §112, bad man kyrkorådet att gå vidare med att undersöka möjligheten om att starta en förskoleavdelning till
pastoratets befintliga förskola.
Församlingsrådet beslutade
att till Kyrkorådet ställa frågan: Hur långt de har kommit med en eventuell utredning om att
kunna starta en förskoleavdelning i Högsbo församlingshem? Får Högsbo församlingsråd
arbeta vidare med frågan?

§ 63

Barnkonsekvensanalys

Församlingsrådet har fattat beslut om att till sammanträdet den 1 juni ha tagit fram ett beslutsunderlag till Församlingsram II, §57. Församlingsrådet har beslutat att ställa frågan till kyrkorådet kring den utredning om att eventuellt starta en förskola i Högsbo församlingshem som
man har bett om tidigare, §62. Besluten har inga negativa konsekvenser för barnen.

§ 64

Mötets avslutande

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

Just sign Ordf sign

