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Öppnande

Efter inledande bön hälsade, ordförande Viktor Lund, alla välkomna och förklarade mötet
öppnat. Upprop förrättades.

§ 21

Val av protokollsjusterare

Församlingsrådet beslutar
att utse Dan Melander till justerare för sammanträdet.

§ 22

Adjungering

Församlingspedagog Sara Melin har inbjudits till dagens sammanträde.
Församlingsrådet beslutar
att adjungera Sara Melin till dagens sammanträde.

§ 23

Val av sekreterare

Sedan föregående möte har kyrkoherde Anders Leitzinger tilldelat Församlingsråden
en tjänsteman som sekreterare.
Församlingsrådet beslutar
att utse kyrkoassistent Anna Pavlović Dahlberg till sekreterare för mandatperioden
2018-2019.

§ 24

Föregående mötesprotokoll

Församlingsherde Lisa Westberg läste uppföregående protokoll då detta ännu inte hade
skickats ut till ledamöterna.
Vid förra mötet önskades att ett exemplar av Kyrkoordningen skulle finnas tillgänglig för
Församlingsrådet. Den har beställts och står på församlingsreceptionen. (§9)
I enlighet med kyrkoordningen är det Församlingsrådet, inte Församlingsherden, som utser
kyrkvärdar. (§13)
Församlingsrådet beslutar
att återta delegationen för Församlingsherden att utse kyrkvärdar.
att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.
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Dagordning

Ordförande Viktor Lund redogjorde för ändringar i dagordningen.
Församlingsrådet beslutar
att fastställa dagordningen i enlighet med ett tillägg.

§ 26

Församlingskollekter

Ordförande redogjorde för presidiets förslag till församlingskolleter.
Församlingsrådet beslutar
att inte ta upp kollekt på Långfredagen den 30 mars.
att anta presidiets förslag till församlingskollekter -1 april Rådgivningsbyrån för asylsökande
och flyktingar, 15 april Flower of hope, 9 maj Ågrenska stiftelsen, 20 maj Församlingens
diakoni, 21 maj firas ingen gudstjänst och 3 juni Rådgivningsbyrån för asylsökande och
flyktingar.
att vid musiken i Högsbo ta upp kollekt till församlingens egen kyrkomusikverksamhet.
att vid ljusbäraren bereda möjlighet att lämna en gåva till Svenska kyrkans internationella
arbete samt att sätta upp en lapp med hänvisning till Svenska kyrkans internationella arbetes
swishnummer.
att vid dopgudstjänster ta upp kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete, projekt
K210 - Syriska flyktingar.
att ge presidiet i uppdrag att, om särskilda skäl finns, vid enstaka tillfällen fatta beslut om
ändring av redan beslutad församlingskollekt.

§ 27.

Kyrkvärdar i Kaverös

Församlingsrådet beslutar
att utse Christel Backman, Anna Baltzarsson, Anders Haag, Elisabeth Henriksson,
Aina Högberg, Bengt Hoflund och Gunnar Nyqvist till kyrkvärdar i Kaverös.
att uppdra åt Sara Melin att tillfråga Carina Gustavsson om hon är villig att fortsätta som
kyrkvärd.

§ 28.

Inventarieansvarig i Kaverös

Det saknas fortfarande inventarieansvarig i Kaverös.
Församlingsrådet beslutar
att återremittera frågan till presidiet.
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Församlingsherden informerar

Församlingsherde Lisa Westberg välkomnade församlingspedagog Sara Melin som anställdes
den 1 februari 2018. Sara Melin presenterade sig själv, sitt arbete och sina vision och tankar
kring sin tjänst.
Lördag 9 juni kl. 11.00–14.00 kommer Locals Streetfestival att hålls på Axel Dahlströms torg.
Detta är ett samarrangemang med lokala företag och organisationer. I år är temat Rocka Billy.
Personalen har funderingar på vilket sätt man skall delta.
Den 10 juni avtackas komminister Hans-Owe Arvidsson och diakon Eva Johnsson i
gudstjänsten i Högsbo kyrka.
Den 24 mars kommer man att ha dropp-in dop kl. 11-14 i Högsbo kyrka.
Högsbo församling är medlem i Grön kultur Högsbo. Församlingsherden sitter även med i
dess styrelse.
Series pastorum avslutades i och med utgången av 2017. Dock skall den hänga kvar i kyrkan.
Samtal har inletts med organisationen AGAPE som arbetar med ensamkommande flyktingbarn som åldersuppskrivits. Det finns tankar på att upplåta lokaler i Högsbo församlingshem
för tillfällig övernattning för 8-10 barn under vårterminen 2018. AGAPE kommer att står som
huvudansvariga för verksamheten. Högsbo församling kommer att ansvara för säkerheten och
att det bemannas på nätterna. Kyrkoherden har godkänt samarbetet.
Vaktmästare Reidar Staaf kommer att bygga ett litet tak över entrén till Kaverös kyrka. Tre
förslag visades upp.

§ 30.

Arbetet med nya kyrkohandboken

Pingstdagen den 20 maj kommer Svenska kyrkans nya kyrkohandbok att tas i bruk.
Församlingsherde Lisa Westberg berättad om sina tankar kring arbetet med kyrkohandboken.
Det finns ett tydligt önskemål att Församlingsrådet, personalen och församlingsherden
tillsammans diskuterar hur Högsbo församling skall fira sina gudstjänster.
Församlingsrådet beslutar
att tillsätta en arbetsgrupp från Församlingsrådet att arbeta med den nya handboken.
att utse Dan Melander, Viktor Lund, Lisbeth Eriksson och Daniel Karlberg att utgöra
arbetsgruppen.
att församlingsherde Lisa Westberg och församlingspedagog Sara Melin skall ingå i
Församlingsrådets arbetsgrupp.
att församlingsherde Lisa Westberg tillfrågar Anita Edman om att ingå i arbetsgruppen.
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Rapport från Kyrkorådet

Marine Clarin Hellman redogjorde för Kyrkorådets två senaste sammanträden. Kyrkorådet har
fått en kort utbildning om barnkonsekvensanalys och FNs barnkonvention. Bland annat har
man talat om miljödiplomering, Regnbågsnyckel, Mångfalds- och jämställdhetsplan, arbetsmiljöpolicy, renovering av Oscar Fredriks kyrka, budgetdirektiv och investering av kapital.

§ 32.

Nya tjänster i Högsbo

Församlingsherde Lisa Westberg berättade om att man kommer att återbesätta både komministertjänsten och diakontjänsten som blir lediga i sommar. Församlingsherden kommer att ta
fram kravprofiler för dessa tjänster. Det finns tankar att komministertjänsten skall få inriktning mot barn- och familjearbete och att diakontjänsten bör vara en tjänst profilerad mot
samtal och själavård. Rekryteringen kommer att ske under våren.

§ 33.

Fördjupningskurs för Församlingsråd

Ordförande Viktor Lund påminde om de kurser som ges för församlingsråd. Det finns både en
grundläggande kurs och en fördjupningskurs. Inbjudan har skickats ut tidigare. Högsbo församling står för kostanden för de som vill delta i kurserna.

§ 34.

Miljödiplomering och Regnbågsnyckel

Församlingsherde Lisa Westberg berättade om arbetet kring Miljödiplomering och Regnbågsnyckelceritifieringen som kyrkorådet beslutat om. Eftersom Högsbo församling redan är miljödiplomerade kommer man att arbeta med Regnbågsnyckelceritifieringen. Det finns en förväntan att Församlingsrådet deltar i arbetet.

§ 35.

Barnkonsekvensanalys

Ordförande Viktor Lund talade om arbetet med barnkonsekvensanalysen. Församlingsrådet
gick igenom sammanträdes beslut och fann att man inte fattat några beslut som har någon
negativ konsekvens för barn och unga.

Just sign Ordf sign

Högsbo församling
Carl Johans pastorat
Församlingsråd

§ 36.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-03-07
Nr 2/2018

Övriga frågor

En övrig fråga har anmälts: Sakristian.
Marine Clarin Hellman väckte frågan om sakristian i Högsbo kyrka är kulturminnesmärkt
eller ej. Detta med anledning av att Församlingsherde Lisa Westberg upplåtit rummet för
bland annat förvaring av organistens instrument samt att vissa inventarier flyttats till annan
plats.
Församlingsrådet beslutar
att delegera till Inventarieansvarige Daniel Karlberg och Församlingsherde Lisa Westberg att
fråga Länsstyrelsen på vilket sätt inventarier får flyttas.

§ 37.

Kommande möte

Församlingsrådet beslutar
att nästa sammanträde hålls den 2 maj kl. 18.00 i Högsbo församlingshem.

§ 38.

Avslut

Ordförande Viktor Lund tackade alla deltagare och förklarade sammanträdet avslutat.
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