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Högsbo församlingshem, 2019-02-06, kl. 18.00-20.30

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

Sekreterare:

Anna Pavlović Dahlberg
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Underskrifter: Ordförande:______________________________________
Viktor Lund
Justerande:______________________________________
Anita Edman
Sekreterare:_______________________________________
Anna Pavlović Dahlberg

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Församlingsrådet i Högsbo församling, Carl Johans pastorat

Sammanträdesdatum:

2019-02-06

Datum för anslags
uppsättande:
2019-02-15

Paragraf:

1-

Datum för anslags
nedtagande: 2019-03-08

Förvaringsplats för protokollet: Carl Johans församlingshem

Underskrift:
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Öppnande

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

§2

Val av protokollsjusterare

Församlingsrådet beslutade
att utse Anita Edman till justerare för sammanträdet.
att protokollet justeras senast fredagen den 15 februari på pastoratets kansli.

§3

Föregående protokoll

Protokollet från den 28 november 2018 gicks igenom.
Församlingsrådet beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§4

Dagordning

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

§5

Adjungering

Församlingsrådet beslutade
att till dagens sammanträde adjungera Kyrkoherde Anders Leitzinger.

§6

Församlingsinstruktionen

Kyrkoherde Anders Leitzinger vill med anledning av att arbetet med Församlingsinstruktionen nu startat inhämta Församlingsrådets synpunkter i följande frågor.
Hur ser ni på församlingens gudstjänstfirande och vilken typ av söndagsgudstjänst ni vill fira?
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Vilka områden ser ni som särskilt angelägna för församlingarna att samarbeta kring? Finns det
någon verksamhet som ni inte vill samarbeta om? Hur

Hur ser ni på församlingsreceptionerna, skall de finnas kvar eller inte. Vad säger särskilt
Masthugg som idag inte har någon reception?

Församlingsrådet beslutade
att f

§7

Församlingsherden informerar

Församlingsherde Lisa Westberg informerade om rådande personalsituation.
Arbetet med hissen
Digitala orgeln

§8

Rapport från process-utbildning på Helsjön

Marine Clarin Hellman skulle ha redogjort för den process-utbildning för församlingsråd som
hon deltog i tidigare i höstas. Då hon fått förhinder att närvara vid dagens sammanträde har
hon skickat en sammanställning från utbildningen som delades ut till de närvarande och kommer att skickas hem till de som inte kunde närvara.

§9

Rapport från Kyrkorådet

Marine Clarin Hellman informerade från senaste kyrorådet

§ 10

xx

xxx

§ 11

Barnkonsekvensanalys

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

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 13

Kommande sammanträde

Församlingsrådet beslutade
att kommande sammanträden hålls onsdagen den 24 april kl. 18.00 i Högsbo församlingshem.

§ 14

Mötets avslutande

Ordförande Viktor Lund tackade alla deltagare för gott samarbete under det gångna året och
önskade alla en god advents- och jultid. Tillsammans lästes välsignelsen och därefter förklarades sammanträdet avslutat.
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