Anteckningar vid konstituerande möte för Församlingsrådet i Högsbo
församling onsdagen den 24 januari 2018
Närvarande: Anders Leitzinger, Lisa Westberg Viktor Lund, Anita Edman,
Marine Clarin Hellman, Helena Backstad, Dan Melander, Daniel Karlberg,
Elisabeth Eriksson, lnga-lill Femenias, Gustav Fernlöf (anlände 18.45)
Mötet öppnas med bön av Anders Leitzinger.
Mötet beslutar att adjungera Lisa Westberg till församlingsrådet (FR).
Mötet utser Lisa Westberg till sekreterare för mötet.
Upprop av närvarande medlemmar.
Mötet utser Dan Melander till justeringsperson
Mötet godkänner dagordningen
Mötet utser Marine Clarin Hellman till vice ordförande för Församlingsrådet.
Presentation av ledamöterna. Alla ledamöter presenterar sig för varandra.
Orientering av församlingsrådets uppgifter (kyrkoherden)
FR är inte arbetsgivare, beslutar ej om budget eller ombyggnad, men skall godkänna
en sådan.
Anders Leitzinger delar ut en kopia av den första utvärderingen av FR arbete som
gjorts, med uppmaningen att vi skall läsa den.
Tillit och tålamod är två viktiga ord i arbetet framåt.
Viktor får en kopia av delegation från KH (Anders Leitzinger) till FH (Lisa Westberg),
vilken KH läser upp, samt KRs (kyrkorådets) delegation till KH.
Marine önskar ett ex. av Kyrkoordningen till FR.
10. Allmän diskussion om rådets uppgifter
FH utses till ständig sekreterare för FR, samt ansvarig för att kallelse skickas ut minst
en vecka innan via epost. Presidiet består av Viktor Lund, Marine Clarin Hellman och
Lisa Westberg.
11. Vi diskuterade kommande välkomstgudstjänst och den gemensamma processionen
in.
12. Hans-Owe Andersson har bett om att församlingskollekt för 29 april går till
kulturföreningen för resandefolk. FR beslutar sig för detta.
Presidiet får i uppgift att sammanställa de kollektcirkulär som finns och presentera
dem för FR. FR uppmanas samla in information om ändamål de tycker är viktiga. Vid
nästa möte diskuterar vi riktlinjer för våra församlings-kollekter.
13. Kyrkvärdar.
Daniel Karlberg valdes till inventarieansvarig i Högsbo. Lisa Westberg uppdras att
kolla med Anna Eliasson om vem som kan tänkas vara intresserad att vara
inventarieansvarig i Kaverös.
FR tog samma beslut som övriga FR i Carl Johans pastorat ang. kyrkvärdar, nämligen:
1, att titeln gudstjänstvärd utgår och alla nu benämns kyrkvärdar; 2, att Daniel
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Karlberg, Marine Clarin Hellman, Viktor Lund, Anita Edman, Helena Backstad, Birgitta
Bröjer, Maud Hofflander, Maria Gyllenhammar, samt alla befintliga kyrkvärdar i
Kaverös utses till kyrkvärdar i Högsbo församling; 3, FR beslöt att delegera ansvaret
att utse övriga kyrkvärdar till FH.
14. FR beslöt att delegera beslut om upplåtelse av kyrka till FH.
15. FR beslöt att utse Mabel Johansson och Ingrid Johansson till representant till SKUT.
16. FR beslöt att utse Anna Eliasson, Maria Gyllenhammar, Åsa Adjanor, Jerker Hamren, Harald
Karlsson, Maria Lund, Regina Söderlund som representant till Svenska kyrkans
Internationella arbete.
17. Inbjudan till utbildning för FR i Lundby och Örgryte.
18. Nästa möte med FR är 7 mars kl 18.00 i Högsbo församlingshem.
19. Mötet avslutades kl 20.15.
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