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Just sign   Ordf sign 

 

 

Plats och tid:  Högsbo församlingshem/digitalt 2020-11-18, kl. 17.00-18.50 

 

Beslutande: 

Viktor Lund, ordförande

Anita Edman, §§110-117 

Gustav Petersson Fernlöf  

Marine Clarin Hellman, justerare  

Dan Melander 

Lisa Westberg, församlingsherde 

   

Ersättare:  
Maria Gyllenhammar, tjänstgörande 

Yvonne Kjellström, ej närvarande 

Markus Leonsson, tjänstgörande §§104-109 

Joanna Saguti Said, ej närvarande 

 

Sekreterare:   Anna Pavlović Dahlberg 

 

Paragrafer:   §§ 104-117 

 

 

Underskrifter: Ordförande:______________________________________ 

     Viktor Lund 

 

 Justerande:______________________________________ 

     Marine Clarin Hellman 

 

 Sekreterare:_______________________________________ 

    Anna Pavlović Dahlberg 

 

 

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ: Församlingsrådet i Högsbo församling, Carl Johans pastorat  

 

Sammanträdesdatum:     2020-11-18 Paragraf:  §§104-117 

 

Datum för anslags     Datum för anslags 

uppsättande: 2020-11-27   nedtagande:  2020-12-18 

 

 

Förvaringsplats för protokollet: Carl Johans församlingshem 

 

 

Underskrift:     ______________________________________ 
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§ 104 Öppnande 

 

Ordförande Viktor Lund hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

Upprop förrättades. 

 

 

 

§ 105 Val av protokollsjusterare 

 

Församlingsrådet beslutade 

att utse Marine Clarin Hellman till justerare för sammanträdet.  

att protokollet justeras senast fredagen den 27 november 2020. 

 

 

 

§ 106 Föregående protokoll 
 

Protokollet från den 21 oktober 2020 gicks igenom.  

 

Församlingsrådet beslutade 

att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

 

 

 

§ 107 Dagordning 

 

Ordförande Viktor Lund redogjorde för ändringar i dagordningen. 

 

Församlingsrådet beslutade 

att fastställa dagordningen med de justeringar ordförande redogjort för. 

 

 

 

§ 108 Församlingsherden informerar 

 

Församlingsherde Lisa Westberg berättade att hon inte kommer att fortsätta sin tjänst som för-

samlingsherde i Högsbo församling. Hon kommer att vara kvar som komminister i Carl Jo-

hans pastorat.  

 

Den senaste tiden har det varit många inbrott i Högsbo församlingshem. För ett kort tag sedan  

var det två inbrott på två dygn. Detta har lett till att man nu kommer att sätta upp en övervak-

ningskamera vid planen utanför församlingshemmet.  

 

Regeringens nya striktare restriktioner med anledning av Covid-19-pandemin påverkar allt 

församlingsarbete. Kyrkoherde har beslutat ställa in ordinarie verksamhet liksom alla ordina-

rie gudstjänst till dess det kommer nya besked. Varje vecka kommer pastoratet att sända en 

digitalt inspelad gudstjänster. Högsbo kyrka kommer att vara öppen för besök kl. 11-15 på 

söndag och kyrkliga helgdagar. Mer information kommer inom de närmaste dagarna. 
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§ 109 Församlingskollekter 

 

Ordförande Viktor Lund informerade om presidiets förslag till församlingskollekter för peri-

oden 24 december 2020 till 25 januari 2021. 

 

Församlingsrådet beslutade 

att fastställa församlingskollekterna enligt följande: 24 december till Göteborgs kyrkliga 

stadsmission, 25 december till Solrosen - Göteborgs Räddningsmission, 10 januari till Agape 

frivilligorganisation och 25 januari ACT Svenska kyrkan - katastrofarbete. 

 

 

 

§ 110 Gudstjänstplan för 2021 
 

Församlingsherde Lisa Westberg gick igenom Gudstjänstplanen för 2021. Inför det kom-

mande året kommer man att hålla kvar det arbete som påbörjats under höstterminen som kal-

las ”Annorlunda höst”. Små och stora-gudstjänsterna kommer, som en del av detta arbete, att 

förläggas till Högsbo kyrka. En annan viktig sak är att det firas mässa varje söndag, antingen i 

Högsbo eller Kaverös kyrka. (Dnr FPHb-2020-133/1) 

 

Församlingsrådet beslutade 

att ställa sig bakom Gudstjänstplanen 2021. 

 

 

 

§ 111 Miljöpolicy för Högsbo församling 
 

Församlingsherde Lisa Westberg sammanfattade det utskickade diskussionsunderlaget kring 

vision och miljöpolicy. Detta är steg nummer fyra i arbetet kring församlingens Miljödiplo-

meringen. Underlaget har även delats ut i personalgruppen. Församlingsrådet diskuterade fritt 

utifrån underlaget om framtiden och olika framtidsvisioner. Om man har förlag till ändring av 

texten i dokumentet så vill presidiet ha in dessa senast den 6 december. Församlingsrådets be-

slutar i frågan vid sammanträdet den 16 december. 

 

 

 

 

§ 112 Rapport från Kyrkorådet 
 

Ordförande Viktor Lund rapporterade från senaste Kyrkorådet: 

 

Kyrkorådets arbetsutskott har fått i uppdrag att fortsätta föra förhandlingar kring att eventuellt 

hyra lokaler av Sjömanskyrkans ägare. 

 

Kyrkorådet kommer tillsvidare adjungera två ledamöter ur Carl Johans Kamraterna, pastora-

tets lokalavdelning av Svenska Kyrkans Unga. 
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Under hösten 2019 fick Högsbo församling ta del av ett testamente till förmån för församling-

ens diakonala arbete. De juridiska turerna räknas bli klara runt årsskiftet. Församlingen kom-

mer troligen att erhålla en dryg miljon kronor. 

 

 

 

§ 113 Rapport från kyrkofullmäktige 
 

Ordförande Viktor Lund rapporterade från kyrkofullmäktiges senaste sammanträde. 

 

Årsredovisningen för 2019 godkändes och kyrkorådet beviljades ansvarsfrihet. 

 

Budgeten för år 2021 och planåren 2022-2023 fastställdes. 

 

Nomineringsgrupp som är eller genom kyrkovalet 2021 blir representerade i kyrkofullmäktige 

skall erhålla bidrag för sina valsedelskostnader.  

 

Maria Gyllenhammar valdes till ordinarie ledamot i Högsbos församlingsråds och Helena 

Backstad till ersättare. Ersättarna tjänstgör i följande ordning: Yvonne Kjellström, Markus  

Leonsson, Joanna Saguti Said och Helena Backstad. 

 

 

 

§ 114 Övriga frågor 

 

Nedstängning av verksamhet: 

I och med att regeringen i nästa vecka inför striktare rekommendationer kring sociala kontak-

ter under pandemin lyfte församlingsherde Lisa Westberg frågan hur församlingen kan svarar 

an till de behov som finns bland församlingsborna. Församlingsrådet diskuterade fråga. Lisa 

Westberg uppmuntrade ledamöterna att lämna förslag och idéer till henne eller någon annan i 

personalgruppen.  

 

Användandet av sociala medier: 

Med anledning av EU-domen, Schrems-II, ang överföring av personuppgifter till tredje land 

har kyrkoherde Anders Leitzinger beslutat följande kring användandet av Facebook i försam-

lingsverksamheten. 

”Facebook är en viktig kommunikationskanal till medlemmar och allmänhet. Under pågående 

pandemi är det en av de viktigaste kanalerna. 

Konkret innebär detta: Inga personuppgifter i inläggen, vi informerar om gudstjänster, 

öppettider, telefontider och om vad som är inställt. 

Vi kan publicera böner, andakter/gudstjänster, pod-cast, både i text och bild. Vi avstår från 

inlägg som inte handlar om kärnverksamhet och avstår från att uppmana till kommentarer 

och delningar.” 
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§ 115 Barnkonsekvensanalys 

 

Församlingsrådet gick igenom sammanträdets beslut och fann att man inte fattat några beslut 

som har någon negativ konsekvens för barn och unga. 

 

 

 

§ 116 Nästa möte 
 

Nästa sammanträde blir onsdagen den 16 december kl. 17.00. Mötet kommer att hållas digi-

talt. 

 

 

 

§ 117 Mötets avslutande 

 

Ordförande Viktor Lund tackade alla deltagare och tillsammans lästes välsignelsen. Därefter 

förklarades sammanträdet avslutat. 


