Högsbo församling
Carl Johans pastorat

Sammanträdesdatum
2018-05-02

Församlingsråd

Plats och tid:

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nr 3/2018

Högsbo församlingshem, 2018-05-02, kl. 18.00-21.00

Beslutande:
Viktor Lund, ordförande
Daniel Karlberg
Marine Clarin Hellman
Anita Edman
Gustav Petersson Fernlöf
Helena Backstad, ej närvarande
Lisa Westberg, församlingsherde
Ersättare:
Dan Melander, tjänstgörande
Lisbeth Eriksson
Inga-Lill Femenias, ej närvarade
Kristian Johnsson Gemfeldt, ej närvarande

Sekreterare:

Anna Pavlović Dahlberg

Paragrafer:

§§ 39-54

Underskrifter: Ordförande:______________________________________
Viktor Lund
Justerande:______________________________________
Daniel Karlberg
Sekreterare:_______________________________________
Anna Pavlović Dahlberg

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Församlingsrådet i Högsbo församling, Carl Johans pastorat

Sammanträdesdatum:

2018-05-02

Datum för anslags
uppsättande:
2018-05-09

Datum för anslags
nedtagande:
2018-05-30

Förvaringsplats för protokollet: Carl Johans församlingshem

Underskrift:

Just sign Ordf sign

______________________________________

Högsbo församling
Carl Johans pastorat
Församlingsråd

§ 39

2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-05-02

Nr 3/2018

Öppnande

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

§ 40

Val av protokollsjusterare

Församlingsrådet beslutar
att utse Daniel Karlberg till justerare för sammanträdet.
att protokollet justeras onsdagen den 9 maj på pastoratets kansli.

§ 41

Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll, från den 7 mars, gicks igenom.
Församlingsrådet beslutar
att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 42

Dagordning

Ordförande Viktor Lund redogjorde för ändringar i dagordningen.
Församlingsrådet beslutar
att fastställa dagordningen.

§ 43

Församlingskollekter

Ordförande redogjorde för presidiets förslag till församlingskolleter. Till nästa sammanträde
kommer presidiet att ta fram ett förslag till riktlinjer för församlingskollekter.
Församlingsrådet beslutar
att anta presidiets förslag till församlingskollekter: 10 juni Församlingens diakoni, 23 juni
Sjömanskyrkan i Skagen, 24 juni Miljöarbetet i Högsbo församling, 8 juli Boendet i Högsbo
(AGAPE), 15 juli Flower of hope, 29 juli Svenska kyrkans internationella arbete i Syrien,
5 augusti Boendet i Högsbo (AGAPE), 19 augusti Flower of hope och 16 september Svenska
kyrkans internationella arbete i Syrien.
att presidiet, till nästa sammanträde, tar fram ett förslag till riktlinjer för församlingskollekter.
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Inventarieansvarig i Kaverös

Församlingsrådet har tidigare utsett Daniel Karlberg till inventarieansvarig men anser att det
är bra att man är två som delar på ansvaret. Med anledning av detta föreslår presidiet att församlingsrådet utser en biträdande inventarieansvarig.
Församlingsrådet beslutar
att utse Anita Edman till biträdande inventarieansvarig kyrkvärd.

§ 45

Församlingsherden informerar

Församlingsherde Lisa Westberg berättade kort om det nystartade boendet för ensamkommande flyktingbarn som församlingen driver tillsammans med AGAPE och Flatåskyrkan.
Högsbo församling har sökt och fått ett bidrag om 100 000 kr från Göteborgs stift till
projektet. Församlingsrådet besökte boendet strax innan mötet började och fick då mer information om det och de tio ungdomarna som skall bo där samt träffade några ungdomar och
volontärer.
Avtackning av komminister Hans-Owe Arvidsson och diakon Eva Jonsson, som båda går i
pension, kommer att ske i samband högmässan i Högsbo kyrka söndagen den 10 juni kl. 11
med efterföljande lunch.
Församlingsherde Lisa Westberg samtalade med församlingsrådet kring sina tankar om att
förändra tiderna för söndagsgudstjänsterna. Många tankar och åsikter kom fram under
samtalet.

§ 46

Arbetet med nya kyrkohandboken

Arbetet med den nya kyrkohandboken fortskrider. Församlingsrådets arbetsgrupp har träffat
församlingsherde Lisa Westberg och församlingspedagog Sara Melin och tillsammans kommit fram till att det behövs mer kunskap om handboken och liturgin. Det finns tankar att bjuda
in till öppna församlingsträffar om den nya kyrkohandboken.
Församlingsrådet beslutar
att bjuda in till en öppen samling efter gudstjänsten i Högsbo kyrka den 20 maj som
församlingsherde Lisa Westberg och komminister Ann-Charlotte Sharif Melander håller i.
att bjuda in till en öppen samling efter gudstjänsten i Högsbo kyrka den 26 augusti till vilken
man inbjuder en eller två utomstående talare.
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Rapport från Kyrkorådet

Marine Clarin Hellman redogjorde för Kyrkorådets senaste sammanträde. Bland annat var en
förvaltare från SEB inbjuden att berätta om hur pastoratet kan placera sina pengar. Renoveringen av Oscar Fredriks kyrka fortskrider. Årsredovisningen för Göteborgs kyrkliga samfällighet för 2017 är klar och skall skrivas under av samtliga kyrkorådsledamöter i de nio
nybildade enheterna i Göteborg. Församlingarnas stiftelser kommer tillsvidare att förvaltas på
samma sätt som tidigare till dess man funnit en lämplig lösning.

§ 48

Omplacering av psalmtavlor

Det har framkommit önskemål om att kunna vinkla psalmtavlorna i Högsbo kyrka för att göra
de mer synliga. Ett förslag är att sätta gångjärn så att de både kan vinklas ut under och gudstjänst.
Församlingsrådet beslutar
att godkänna en förändring av psalmtavlorna i Högsbo kyrka så att de går att vinkla mot
kyrkorummet vid behov.

§ 49

Fördjupningskurs för Församlingsråd

Ordförande Viktor Lund informerade om två kommande utbildningar för förtroendevalda.
Dels om en kurs som heter ”Pedagogik är teologi” som Göteborgs stift håller 22-23 augusti.
Dels om en kurs som heter ”Processutbildning för Församlingsråd” som hålla på Helsjöns
folkhögskola under tre lördagar, 29 september 2018, 19 januari och 16 mars 2019. Församlingen har pengar avsatta till Församlingsrådets utbildning.

§ 50

Regnbågsnyckel

Församlingsherde Lisa Westberg berättade lite om processen kring Regnbågscertifieringen.
Det finns ett kyrkorådsbeslut att alla församlingar i pastoratet skall bli certifierade. För att
få en ökad förståelse för HBTQ-personers livssituation skall personal från Högsbo och
Oscar Fredriks församlingar tillsammans med förtroendevalda genomgå en utbildning som
är uppdelad i ett kurstillfälle och en studiecirkel. Utbildningen kommer att hållas av personal
från Sensus.
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Barnkonsekvensanalys

Församlingsrådet gick igenom sammanträdes beslut och fann att man inte fattat några beslut
som har någon negativ konsekvens för barn och unga.

§ 52

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 53

Kommande möte

Församlingsrådet beslutar
att nästa sammanträde hålls den 12 september kl. 18.00 i Högsbo församlingshem.

§ 54

Mötets avslutande

Ordförande Viktor Lund tackade alla deltagare och förklarade sammanträdet avslutat.
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