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Öppnande

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

§ 56

Val av protokollsjusterare

Församlingsrådet beslutade
att utse Marine Clarin Hellman till justerare för sammanträdet.
att protokollet justeras senast måndagen den 24 september på pastoratets kansli.

§ 57

Föregående protokoll

Protokollet från den 2 maj gicks igenom.
Församlingsrådet beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 58

Dagordning

Ordförande Viktor Lund redogjorde för ändringar i dagordningen.
Församlingsrådet beslutade
att fastställa dagordningen med de justeringar ordförande redogjort för.

§ 59

Adjungering

Till dagens sammanträde har församlingens nyanställda komminister, Tilda Nordstierna,
inbjudits in för att berätta om sitt arbete.
Församlingsrådet beslutade
att adjungera Tilda Nordstierna till dagens sammanträde, §59.
Tilda Nordstierna berättade lite om sig själv och sina tankar kring sin tjänst som har inriktning
mot barn- och familjearbetet i församlingen.
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Församlingskollekter

I enlighet med föregående protokoll har presidiet tagit fram ett förslag till riktlinjer för
församlingskollekter. I Kyrkoordning står det i 43 kap. 1 § ”i samband med offentlig
gudstjänst och andaktsstund får kollekt tas upp för att stödja Svenska kyrkans verksamhet
eller någon annan verksamhet som kan anses angelägen för Svenska kyrkan”.
Presidiets har tagit fram följande förslag till riktlinje:
”Församlingskollekten bör i hög grad stödja ändamål där församlingens gemensamma gåva
kan göra skillnad såsom vid församlingsnära verksamhet, diakonala hjälpbehov i närmiljön,
och utvalda projekt inom Svenska kyrkans internationella arbete.”
Ordförande redogjorde för presidiets förslag till församlingskolleter för perioden 7 oktober till
25 december.
Församlingsrådet beslutade
att fastställa riktlinjer för församlingskollekter i enlighet med presidiets förslag.
att fastställa församlingskollekter enligt följande: 7 oktober Agape, 4 november Högsbo
församlings diakoni, 11 november Svenska kyrkans internationella arbete för syriska
flyktingar (projekt nr P210), 23 december Flower of hope och 25 december Kyrkans
Familjerådgivning i Göteborg.

§ 61

Församlingsherden informerar

Församlingsherde Lisa Westberg informerade om rådande personalsituation.
Församlingens samarbete med Agape kring boendet för ensamkommande barn har förlängts
till årets slut. En bygglovsansökan kommer att skickas in för boendet. Den skall gälla även för
2019. Detta görs för att man ändrar användningen av befintliga lokaler.
Församlingsrådets ledamöter kommer att få en entrébiljett till årets Bok- och biblioteksmässa,
27-30 september.
Församlingsherden meddelade att projekteringen av den nya hissen i Högsbo kyrka har startat.
Församlingsrådet fick ta del av två bilder på olika placeringar av den nya hissen som arkitekten tagit fram.
Under vecka 35 hade all personal i pastoratet en gemensam verksamhetsplanering inför 2019.
Det olika verksamhetsgrupperna har även lämnat in äskande för 2019. Församlingsherden
återkommer med en närmare rapport senare under hösten.
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Sammanlyst gudstjänst vid Biskopsvisitation 2019

Biskop Susanne Rappmann kommer att visitera Carl Johans pastorat under vecka 21, 2019.
Med anledning av visitationen har Kyrkoherde Anders Leitzinger skickat ett brev till
Församlingsrådet med en fråga om att sammanlysa pastoratets huvudgudstjänster söndagen
den 26 maj 2019 till Carl Johans kyrka kl. 11.00.
Församlingsrådet beslutade
att ställa sig bakom sammanlysningen av huvudgudstjänsten den 26 maj 2019 till Carl Johans
kyrka kl. 11.00 i samband med biskopsvisitationen av Carl Johans pastorat.

§ 63

Orgeln i Högsbo kyrka

Orgeln i Högsbo kyrka är i stort behov av renovering. Organist George Keczan har och
Församlingsherde Lisa Westberg har tagit fram ett förslag om att i stället för att renovera den
befintliga orgeln införskaffa ett nytt digitalt spelbord till orgeln som kopplas samman med
befintlig orgel på liknande sätt som är gjort med dagens spelbord.
Församlingsrådet beslutade
att ställa sig positiva till att införskaffa ett nytt digitalt spelbord till orgeln i Högsbo kyrka.
att det är viktigt att man tar hänsyn till att det nya spelbordet har ett träslag som harmonierar
med befintliga träslag i kyrkan.

§ 64

Arbetet med nya kyrkohandboken

Församlingsherden informerade om att arbetet med den nya kyrkohandboken, som skall tas i
bruk i advent, går framåt. Arbetsgruppen, som utsetts av Församlingsrådet, kommer att träffas
vid ett par tillfällen under hösten. Vid nästa sammanträde kommer Församlingsrådet att
behöva fatta en del beslut rörande de gudstjänstformer som församlingen skall använda
framöver.
Församlingsherden berättade om de tankar som finns kring församlingens gudstjänster och de
tider som de skall firas på. För att kunna utnyttja personella resurser på ett kostnadseffektivt
sätt finns tankar på att man förändrar gudstjänsttiderna på söndagarna. I nuläget arbetar man
utifrån att huvudgudstjänsten i Kaverös kyrka firas kl. 11.00 och att huvudgudstjänsten i
Högsbo kyrka firas kl. 17.00. Lisa Westberg kommer att ta fram ett informationsblad som kan
förmedlas till församlingen på olika sätt.

§ 65

Rapport från Kyrkorådet

Marine Clarin Hellman redogjorde för Kyrkorådets senaste sammanträde.
Kyrkorådet fick information om hur pastoratets tillgångar har placerats i SEB.
Ekonom Catharina Fredriksson presenterade halvårsbokslut för 2018.
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Ett första budgetförslag för 2019 presenterades.
Renoveringen av Oscar Fredriks kyrka fortskrider. Då kostnaderna har ökat har Kyrkorådet
beslutat att utöka budgeten för detta projekt.
Under vecka 21 nästa vår kommer biskopen att visitera pastoratet.
Kyrkorådet kommer, under en helg senare i höst, att arbeta med att ta fram ett förslag till
församlingsinstruktion.

§ 66

Regnbågsnyckel

Starten med Regnbågscertifieringen har dragit ut på tiden men kommer att komma igång
under hösten 2018.

§ 67

Fördjupningskurs för Församlingsråd

Ordförande Viktor Lund informerade om utbildningen för förtroendevalda i Församlingsråd
som heter ”Processutbildning för Församlingsråd” som hålls på Helsjöns folkhögskola under
tre lördagar: 29 september 2018, 19 januari och 16 mars 2019. Eftersom det är mycket få
anmälda låter Göteborgs stift hälsa att det fortfarande går att anmäla sig trots att tiden har gått
ut. Marine Clarin Hellman skall kontakta stiftet och fråga om kursen kommer att ges igen vid
senare tillfälle. Om så är fallet finns tankar på att den ledamot i rådet som anmält sig skall
avböja sin medverkan nu. Förhoppningsvis har fler ledamöter möjlighet att delta vid en senare
kurs. Många i Församlingsrådet känner att det har varit mycket med den organisationsförändringen som skett under året så att delta i ytterligare arrangemang blir en belastning.

§ 68

Nyhetsbrev

Ordförande Viktor Lund informerade om att Göteborgs stift varje tisdag skickar ut ett
nyhetsbrev via e-post till församlingar, personal, förtroendevalda och ideella medarbetare.
Nyhetsbrevet innehåller nyheter, aktuell information om fortbildning och stiftsarrangemang.
De av Församlingsrådets ledamöter som önskar prenumerera kan själva höra av sig till
Göteborgs stift eller använda sig av följande webbadress för att prenumerera.
http://pub.epostservice.se/Subscribe/Form/120/40e18e92b154

§ 69

Brev till Församlingsrådet

Ordförande Viktor Lund informerade om att Församlingsrådet har fått två brev.
Ågrenska stiftelsen har skickat ett tackbrev för den församlingskollekt de fick tidigare under
året.
Katarina Karlsson har skickat ett tackbrev för uppvaktningen i samband med hennes
60-årsdag.
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Kulturodlarparken

Församlingsrådet har fått ett brev av Dan Melander som meddelar att han har färdigställt en
kompost i Kulturodlarparken (Dnr: FPHb-2018-6/1). Församlingsrådet är mycket tacksamma
för hans arbete med komposten.
Dan Melander skriver även om de tankar han har kring att området vid komposten.
Församlingsrådet beslutade
att bordlägga Dan Melanders tankar kring området vid komposten till nästa sammanträde.

§ 71

Barnkonsekvensanalys

Församlingsrådet gick igenom sammanträdets beslut och fann att man inte fattat några beslut
som har någon negativ konsekvens för barn och unga med undantag för den sammanlysta
gudstjänsten den 26 maj 2019.

§ 72

Övriga frågor

En önskan från Församlingsrådet är att månadsbladen kommer ut till församlingen tidigare.

§ 73

Kommande sammanträde

Församlingsrådet beslutade
att nästa sammanträde hålls den 25 oktober kl. 18.45 i Högsbo församlingshem.
Det firas mässa i Högsbo kyrka kl. 18 denna dag med efterföljande kyrkkaffe.

§ 74

Mötets avslutande

Ordförande Viktor Lund tackade alla deltagare och tillsammans lästes välsignelsen. Därefter
förklarades sammanträdet avslutat.
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