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§ 52 Mötet öppnas
Ordföranden Malin Hansson hälsade välkommen och inledde fina ord rörande
ledamot Jörgen Illum som avlidit. Gunilla Öhnell hade tänt ljus för Jörgen och det
hölls en tyst minut. Malin förklarade sedan mötet för öppnat.
§ 53 Andakt
Caroline Hoffman höll i andakten och läste en text ifrån psalm 517.
§ 54 Upprop
Sekreteraren förrättade upprop och antecknade närvaron för dagens möte.

§ 55 Val av justerare
Mona Olsson valdes att justera dagens protokoll.

§ 56 Dagordningens godkännande
Församlingsrådet beslutade att följa dagordningen eftersom mötet pågår.
Tillägg gjordes under övriga frågor.

§ 57 Föregående protokoll
Föregående protokoll daterat 2021-04-13 bordlades till nästa sammanträde.

§ 58 Inkommande skrivelser/protokoll
Inkommit en kollektansökan från Furuboda Folkhögskola. Ansökan läggs till
pärmen för kollektansökningar för beslut 2022.

FP200-2021-96

§ 59 Församlingsherden rapporterar
Diakon Caroline Hoffman ansvarar för att rapportera istället för Göran
Bondesson som är sjuk. Caroline Hoffman samråder med kyrkoherde Thomas
Wärfman under tiden som Göran Bondesson är sjukskriven. Sex personer i
personallaget är Covid-19 smittade just nu, ev. ytterligare en person som har
symptom och ska testa sig. Namn och insjuknandetid har lämnats tillarbetsmiljöverket.
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”Öppen kyrka” i S:t Johannes kyrka och ”Öppen dörr” Navestad kyrka är
tillsvidare stängda på grund av smittspridningen. Andra kyrkor i pastoratet är
öppna.
Med anledning av Region Östergötlands uppmaning om personlig lockdown är
det beslutat att pausa all barn-och ungdomsverksamhet i pastoratet till och med
14 maj.
Några förändringar har gjorts under begravningsgudstjänsterna då
representanter har hjälpt till med klockringning, men nu har allt gått tillbaka till
sin ordning. Alla använder mask och visir i kyrkan, begravningsordningen läggs
på ett bord och psalmböcker finns utlagda vid bänkarna.
Upplysningsvis har det varit folksamling på kyrkogården vilket har
uppmärksammats av en journalist och antog att det var en begravning i kyrkan.
Det var människor från en ortodox församling som gick procession på
kyrkogården för att fira annan dag påsk. Kyrkogården är öppen för alla och kan
inte hindras att vistas där. Journalisten blev hänvisad till ortodoxa kyrkan som
har ansvaret.
Församlingens nya diakon Cia Kågedal har börjat sin anställning.
Cia välkomnades idag på medarbetarsamlingens digitala möte. Vi är alla glada att
hon kommit till S:t Johannes församling.

§ 60 Rapport om arbete med budget och verksamhetsplan 2022
Eva-Lotta Martinsson föredrog arbetet kring budgetprocesson. Arbetet fortgår i
verksamhetsgrupperna och yrkesgrupperna som planerat. Det focuseras på vad
vi gör och varför innan siffrorna kommer på plats. Kontakten fortsätter med
pastoratets representanter för ekonomi, personal och It. Tidigare kontakt har
varit med fastighetschefen. Församlingsrådet anser att personalens tänk är
riktigt, ett utomordentligt arbete av personalen.

§ 61 Beslut om budgettext för budgeten 2022
Finns beslut om att anta den föreslagna budgettexten från församlingsherden.
Församlingsrådet beslutade
att godta den föreslagna budgettexten till församlingens budget 2022
att uppdra till Eva-Lotta Martinsson skicka formuläret vidare till kansliet på
Kyrkans hus
justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

FP200-2021-116

PROTOKOLL

DATUM FÖR MÖTET

PROTOKOLL NR

Församlingsrådet i Norrköpings S:t Johannes församling

2021-05-04

2021-04

§ 62 Beslut om FR:s referensgrupp för budgetprocess
Finns beslut om att utse en referensgrupp om två personer från
församlingsrådet.
Gunilla Öhnell föreslår Malin Hansson och Lars-Ove Pettersson Stening
Inga fler namnförslag framkom
Församlingsrådet beslutade
att utse Malin Hansson och Lars-Ove Pettersson Stening att ingå i
referensgruppen för budgetprocessen.

§ 63 Lokalförsörjningsplan
Malin Hansson informerade ledamöterna att lokalförsörjningsplanen togs upp på
kyrkofullmäktiges senaste möte. Församlingsrådet beslutade
att bordlägga ärendet då församlingsherde Göran Bondesson inte är närvarande.

§ 64 Ledamöter rapporterar
Malin Hansson har var på Hela Människans årsmöte. Karin var sjuk vid tillfället
och kunde inte delta men blev invald i styrelsen.
Karin Sköld har varit på Hela Människans styrelsemöte där det framkom att det
behövs friska volontärer till Ria center och till Secondhandaffären. Det kommer
att erbjudas vaccin Covid-19 för de socialt utsatta i Norrköping via Ria-center.
Flertalet äldre har blivit skjutsade av Rias personal till Mässhallarna för
vaccinering.

§ 65 Övriga frågor
1. Karin Sköld undrar om församlingen bistå med en personal några timmar
med att köra Hela Människans bil för att hämta upp mat till matbanken?
Caroline Hoffman tar upp det med ledningsgruppen.
2. Gunilla Öhnell tycker det har varit bra att yrkesgrupper har gästat
församlingsrådet och berättat om verksamheten.
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3. Malin Hansson har läst senaste Nytt från stiftet om digitala körträffar
med Karin Wall Källming. De som är anslutna till en kör i församlingen
och är intresserade föreslås kontakta körledarna för att höra om de kan
få kursavgiften betald, 300:-. Malin Hansson kan kontaktas för att få
länken där det finns information om övningstillfällen, kördagar och
anmälan.

§ 66 Nästa möte
Nästa möte blir den 8 juni kl. 18.00 digitalt eller via mobil.

§ 67 Välsignelsen
Vår Fader och välsignelsen lästes tillsammans, därefter läste Caroline en särskild
välsignelse.

§ 68 Avslutning
Ordföranden hoppas att vi alla håller modet uppe, tackar alla för deltagandet
och avslutar mötet.
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