
Högsbo församling   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 

Carl Johans pastorat     

  Sammanträdesdatum   

Församlingsråd    2022-06-01             Nr 5/2022   

Just sign   Ordf sign 

 

Plats och tid:  Högsbo församlingshem 2022-06-01, kl. 18.00-21.00 

 

Beslutande: 

Gustav Petersson Fernlöf, ordförande

Anita Edman 

Björn Edvardsson, vice ordförande  

Helena Backstad, fr o m §69 

Markus Leonsson 

Yvonne Kjellström, justerare 

Susanne Andersson, församlingsherde 

   

Ersättare:  

Fredrik Nilsson, ej närvarande 

Ebba Larberg Eriksson, ej närvarande 

Johan Claesson, ej närvarande 

Kristina Andrén, tjänstgörande §§65-68 

 

 

Sekreterare:   Anna Pavlović Linderås 

 

Paragrafer:   §§ 65-81 

 

 

Underskrifter: Ordförande:______________________________________ 

     Gustav Petersson Fernlöf 

 

 Justerande:______________________________________ 

   Yvonne Kjellström 

 

 Sekreterare:_______________________________________ 

    Anna Pavlović Linderås 

 

 

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ: Församlingsrådet i Högsbo församling, Carl Johans pastorat  

 

Sammanträdesdatum:     2022-06-01 Paragraf:  §§ 65-81 

 

Datum för anslags     Datum för anslags 

uppsättande: 2022-06-  nedtagande:  2022-0  - 

 

 

Förvaringsplats för protokollet: Carl Johans församlingshem 

 

 

Underskrift:     ______________________________________ 
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§ 65 Öppnande 

 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

Upprop förrättades. 

 

 

 

§ 66 Val av protokollsjusterare 

 

Församlingsrådet beslutade 

att utse Yvonne Kjellström till justerare för sammanträdet.  

att protokollet justeras senast fredagen 10 juni 2022. 

 

 

 

§ 67 Dagordning 

 

Ordförande redogjorde för dagordningen. 

 

Församlingsrådet beslutade 

att fastställa dagordningen i enlighet med det utskickade förslaget. 

 

 

 

§ 68 Föregående protokoll 

 

Protokollet från den 27 april 2022 gicks igenom.  

 

Församlingsrådet beslutade 

att lägga protokollet till handlingarna. 

 

 

 

§ 69 Församlingskollekter 

 

Ordförande redogjorde för de olika kollektändamål som framkommit under våren. Försam-

lingsrådet diskuterade kring frågan. 

 

Församlingsrådet beslutade 

att församlingskollekterna den 26 juni, 10 och 24 juli samt 14 augusti tillfaller Help Ukrine 

Gothenburg. Den 6 och 25 juni tas inga kollekter upp eftersom församlingen inte firar guds-

tjänst dessa dagar.  
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§ 70 Ukraina 

 

Församlingsherden berättade att Help Ukraine Gothenburg trivs bra i Högsbo församling. En 

del av de som kom från Ukraina tidigare i år har börjat åka tillbaka men det kommer hela ti-

den nya personer till verksamheten. Just nu planerar de för sommarens aktiviteter. 

Ett flertal personer har lyckats få arbeten via nystartsjobb. 

De har samlat in pengar för att kunna köpa fyra stycken fullutrustade ambulanser som trans-

porterats ner till Ukraina. Det har även skickat iväg ett 20-tal hjälptransporter. 

 

 

 

§ 71 Församlingsram II 

 

Ordförande och församlingsherden gick igenom den ändrade versionen av Församlingsram II. 

En lång diskussion uppstod kring dopet. Många goda tankar delades.  

 

Församlingsrådet beslutade 

att anta Församlingsram II i enlighet med den senaste versionen, (Dnr: P-2022-52/1) 

 

 

 

§ 72 Lokalutredning 

 

Utifrån de besparingar som Carl Johans pastorat behöver göra de närmaste åren så kommer 

alla församlingar att behöva se över användningen av sina lokaler och fundera på hur de kan 

användas på bästa sätt.  

 

Med detta som bakgrund har dagens möte förlagts till Kaverös kyrka. Församlingsrådet gick 

en rundtur i och utanför byggnaden för att bekanta sig med den och för att kunna se vilka möj-

ligheter som finns.  

 

Ordförande berättade att det finns ett förslag från personalen att permanent ta bort kyrkbänkar 

i Högsbo kyrka. Församlingsrådet diskuterade frågan. Församlingsrådet hade många frågor 

kring förslaget och vill avvakta beslut till hösten för att få mer betänketid. 

 

Församlingsrådet beslutade 

att bordlägga förslaget angående borttagande av kyrkbänkar i Högsbo kyrka till sammanträdet 

den 24 augusti. 

 

 

 

§ 73 Framtidsdag i höst 

 

Ordförande meddelade att kyrkorådet kallar till en ny framtidsdag lördagen den 1 oktober. 

Det är viktigt att så många som möjligt deltar. 
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§ 74 Församlingsherden informerar 

 

Församlingsherden berättade att Kaverös klockstapel nu är färdigmålad.  

 

Sjukhuspräst Pernilla Ott kommer att sluta sin tjänst i Carl Johans pastorat. 

 

 

 

§ 75 Rapport från Kyrkorådet 

 

Ordförande konstaterade att protokollet från det senaste kyrkorådet ännu inte är justerat varför 

det inte kunde lämnas någon rapport. 

 

 

 

§ 76 Rapport från Fastighetsutskottet 

 

Vice ordförande, som även är ledamot av pastoratets fastighetsutskott, rapporterade från  

senaste sammanträdet.  

Det finns tankar kring att köpa loss de tomter som pastoratet arrenderar av kommunen.  

Kommunen har meddelat att det är långa handläggningstider för liknande ärenden. De  

meddelade även att tomten vid Kaverös kyrka inte kommer att säljas. 

Det har beslutats att de vattenläckor som finns i Högsbo kyrka och församlingshem skall  

lagas.  

Fastighetsutskottet har försökt sälja sjukhuskyrkans orgel, via inomkyrkliga kanaler, utan  

resultat. Nu finns det tankar på att sälja den via t ex Blocket.  

 

 

 

§ 77 Höstens sammanträden 

 

Församlingsrådet diskuterade sammanträdesdatum för hösten. Det finns tankar på att mötena 

bör förläggas både till Högsbo och Kaverös församlingshem.  

 

Församlingsrådet beslutade 

att fastställa sammanträdesdatum för hösten 2022 till  

onsdagen den 24 augusti i Högsbo församlingshem,  

torsdagen den 22 september i Kaverös församlingshem,  

onsdagen den 28 september i Högsbo församlingshem (förberedelse inför Framtidsdagen),  

onsdagen den 26 oktober i Högsbo församlingshem och  

onsdagen den 30 november i Kaverös församlingshem (terminsavslutning). 
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§ 78 Information 

 

Ordförande informerade att det har kommit en kollektvädjan från Theofil. 

 

Det har kommit ett tack från rapparen Canos. Han framförde sitt varma tack till Högsbo  

församling att han fick spela in sin musikvideo ”Priset” i Kaverös kyrka. Videon finns att se 

på Youtube.  

 

 

 

§ 79 Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor anmäldes. 

 

 

 

§ 80 Barnkonsekvensanalys 

 

Församlingsrådet har fattat beslut om att ta upp församlingskollekter under sommaren till 

Help Ukraine Gothenburg vilket är till gagn för barnen, §69. Församlingsram II som antagits 

tar i hög grad hänsyn till barnen, §71. Beslutet om höstens sammanträdesdatum påverkar inte  

barnen negativt, §77. 

 

 

 

§ 81 Mötets avslutande 

 

Ordförande framförde ett varmt tack till personalen för deras arbete under våren.  

Ordförande tackade alla deltagare för ett gott samarbete under våren och önskade en trevlig 

sommar. Tillsammans lästes välsignelsen. Därefter förklarades sammanträdet avslutat. 

 


