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Carl Johans pastorat     

  Sammanträdesdatum   

Församlingsråd    2021-02-09              Nr 1/2021   

Just sign   Ordf sign 

 

 

Plats och tid:  Digitalt via Zoom 2021-02-09, kl. 18.00-20.00 

 

Beslutande: 

Viktor Lund, ordförande

Anita Edman 

Gustav Petersson Fernlöf  

Marine Clarin Hellman 

Dan Melander 

Maria Gyllenhammar, ej närvarande 

Susanne Andersson, församlingsherde 

   

Ersättare:  
Yvonne Kjellström, ej närvarande 

Markus Leonsson, tjänstgörande, närvarande §§1-14 

Joanna Saguti Said, ej närvarande 

Helena Backstad, ej närvarande 

 

Sekreterare:   Anna Pavlović Dahlberg 

 

Paragrafer:   §§ 1-17 

 

 

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:     2021-02-09 Paragraf:  §§1-17 

 

Datum för anslags     Datum för anslags 

uppsättande: 2021-02-19   nedtagande:  2021-03-12 

 

 

Förvaringsplats för protokollet: Carl Johans församlingshem 

 

 

Underskrift:     ______________________________________ 
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§ 1 Öppnande 

 

Ordförande Viktor Lund hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

Upprop förrättades. 

 

 

 

§ 2 Val av protokollsjusterare 

 

Församlingsrådet beslutade 

att utse Marian Clarin Hellman till justerare för sammanträdet.  

att protokollet justeras senast fredagen den 19 februari 2021. 

 

 

 

§ 3 Föregående protokoll 
 

Protokollet från den 16 december 2020 gicks igenom.  

Gällande §128 hade felaktig information lämnats avseende det testamente som Högsbo för-

samling har fått del av till förmån för församlingens diakonala verksamhet. Rätt information 

är att redan under 2020 bereddes möjlighet att dela ut 177 000 kr i bidrag. Bidragen fördela-

des vid två utdelningstillfällen. I juni delades det ut 63 000 kr i och i december 114 000 kr.  

 

Församlingsrådet beslutade 

att justera §128 enlig följande: Under 2020 har det totalt delats ut 177 000 kr fördelat på två 

tillfällen, 63 000 kr i juni och 114 000 kr i december.  

att lägga föregående protokoll med ovanstående justering till handlingarna. 

 

 

 

§ 4 Dagordning 

 

Ordförande Viktor Lund redogjorde för ändringar i dagordningen. 

 

Församlingsrådet beslutade 

att fastställa dagordningen. 

 

 

 

§ 5 Församlingskollekter 

 

Ordförande Viktor Lund informerade att kyrkoherden har rekommenderat att församlingarna 

inom Carl Johans pastorat fr o m den 13 januari t o m den 28 februari tar upp de redan fast-

ställda riks- och stiftskollekter samt att församlingskollekterna tillfaller Göteborgs kyrkliga 

stadsmission. Anledningen är den pågående Covid-19-pandemin och de rådande restriktion-

erna. 
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Församlingsrådet beslutade 

att ställa sig bakom kyrkoherdens rekommendation att riks- och stiftskollekterna tillfaller de 

fastställda ändamålen samt att låta församlingskollekterna tillfalla Göteborgs kyrkliga stads-

mission under perioden 13 januari till den 28 februari. (Dnr: P-2021-13/1) 

att flytta fram de redan beslutade församlingskollekter på obestämd tid. (Se §122, 2020-12-

16) 

 

 

 

§ 6 Boendet 

 

Ordförande Viktor Lund meddelade att samarbetet med Agape frivilligorganisation avslutats 

och boendet i Högsbo församlingshem, som drivits av dem, stängde strax för jul 2020. Loka-

len har återställts för församlingsverksamhet.  

 

 

 

§ 7 Miljöarbete 
 

Ordförande Viktor Lund informerade att han har för avsikt att ha med denna punkt på dagord-

ningen framöver. Detta för att sammankoppla församlingens miljöarbete mellan församlings-

rådet och övriga församlingsmedarbetare.  

 

Det efterlystes en större diskussion i församlingsrådet kring församlingens roll i dagens miljö-

arbete. Hur kan församlingen hitta sin roll i dagens existentiella frågor så att det inte bara blir 

en checklista utan även en andlig hållbarhet kring dessa frågor? 

 

Just nu pågår en diskussion mellan Grön kultur i Högsbo och fastighetskontoret angående 

hönshusets placering i kulturodlarparken. 

 

Högsbo församling har två platser i Grön kulturs styrelse. I och med att Lisa Westberg läm-

nade sin församlingsherdetjänst lämnade hon även sin plats i styrelsen. Även Dan Melander 

kommer att lämna sitt uppdrag i samband med årsmötet som hålls i mars. Det är viktigt att det 

finns en dialog och samplanering kring kulturodlarparken mellan Högsbo församling och 

Grön kultur i Högsbo. Högsbo församling behöver utse två personer att sitta med i styrelsen 

för Grön kultur i Högsbo. 

 

Församlingsrådet beslutade 

att utse ordförande Viktor Lund och församlingsherde Susanne Andersson till Högsbo försam-

lings representanter i styrelsen för Grön kultur i Högsbo.  

 

 

 

§ 8 Internationellt engagemang 
 

Ordförande Viktor Lund informerade att han har för avsikt att ha med denna punkt på dagord-

ningen framöver. Tanken är att skapa en naturlig plattform mellan församlingsrådet och den 

internationella gruppen.  
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§ 9 Verksamhetsberättelse 
 

Församlingsherde Susanne Andersson har skrivit en verksamhetsberättelse för 2020. Den  

delades ut strax före sammanträdets början. Alla har inte hunnit läsa igenom den. Verksam-

hetsberättelsen skall vara inlämnad till kyrkoherden innan församlingsrådets nästa samman-

träde. Det är viktigt att alla i rådet läser igenom den och att eventuella kommentarer lämnas 

till församlingsherde Susanne Andersson senast söndagen den 14 februari.  

 

Församlingsrådet beslutade 

att ställa sig bakom verksamhetsberättelsen för 2020 med eventuella ändringar som inkommer 

senast den 14 februari till församlingsherde Susanne Andersson. (Dnr: FPHb-2021-2/1) 

 

 

 

§ 10 Församlingssyn 
 

Församlingsherde Susanne Andersson berättade kort kring arbetet i personalgruppen att hitta 

en gemensam församlingssyn. När Covid-19-pandemin startade under våren 2020 och verk-

samheterna ställdes in fanns det tid för att diskutera kring församlingssyn i arbetslaget. De har 

kommit en bit på väg. I dagsläget talar man mycket kring vars och ens plats i församlingsar-

betet och hur de vill att församlingen skall vara och arbeta. Samtliga diskussioner kopplas till 

de styrande dokument som finns för pastoratet.  

 

 

 

§ 11 Inköp av informationsskärm 

 

Ordförande Viktor Lund informerade om att man kommer att köpa in en ny informations-

skärm till vapenhuset i Högsbo kyrka. Med den nya digitala skärmen kommer det att bli  

lättare att kunna uppdatera informationen direkt från en dator. Informationen i den befintliga 

skärmen laddas via en USB-sticka vilket begränsar möjligheten att göra snabba uppdateringar 

av informationen. Den nya skärmen kommer att få en lite annan placering än den nuvarande. 

Detta så att den även syns från utsidan. 

 

 

 

§ 12 Inköp 

 

Församlingsherde Susanne Andersson informerade att det behöver köpas in nya bord till för-

samlingssalen i Högsbo församlingshem. En önskan är att de nya borden är fällbara och lätta 

att hantera.  

 

Församlingsrådet beslutade 

att ställa sig bakom investeringsäskandet avseende inköp av nya bord till församlingssalen i 

Högsbo församlingshem.  (Dnr: FPHb-2021-3/1) 
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§ 13 Församlingsherden informerar 

 

Församlingsherde Susanne Andersson berättade lite kring den informationssatsning som skall 

göras under faste- och påsktiden på hemsidan och Instagram. Det kommer även att hållas två 

digitala mötesplatser. En på fettisdagen den 16 februari och en på Jungfru Marie bebådelsedag 

den 21 mars.  

 

I Högsbo kyrka finns ett ”händelsebord” där man bland annat kan läsa söndagens texter, upp-

leva kyrkoåret och den tid som är. 

 

Vaktmästare Agneta Persson går i pension den 31 maj.  

 

Diakon i sjukhuskyrkan Nadia Haag går i pension den 30 juni.  

 

 

 

§ 14 Rapport från Kyrkorådet 

 

Ordförande Viktor Lund informerade från kyrkorådssammanträdet i januari. 

 

Carl Johans pastorat har slutit ett 10-årigt hyresavtal med Sjömansgården i Göteborg AB. 

Tanken är att pastoratet skall bedriva olika typer verksamheter i Sjömanskyrkan på Stigbergs-

torget. Bland annat kommer Frivilligcentralen Oscar och Göteborgs kyrkliga stadsmission att 

finnas i lokalerna. 

 

Ett visionsdokument rörande pastoratets fastigheter som tagits fram av Botrygg AB diskutera-

des helt fritt och villkorslöst.  

 

 

 

§ 15 Barnkonsekvensanalys 

 

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

som har någon negativ konsekvens för barn och unga. 

 

 

 

§ 16 Nästa möte 
 

Nästa sammanträde blir tisdagen den 9 mars kl. 18.00. Mötet kommer att hållas digitalt. 

 

 

 

§ 17 Mötets avslutande 

 

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

förklarades sammanträdet avslutat. 


