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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 inhämta Församlingsrådets synpunkter avseende innehållet i församlingsinstruktion samt diskutera några specifika frågor. Församlingsinstruktionen skall fastställas av
Kyrkofullmäktige och Kyrkoherde för att sedan lämnas in till Domkapitlet.
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Diskussionen utgick från frågor som kyrkoherden bifogat kallelsen till dagens möte;
Hur ser ni på församlingens gudstjänstfirande och vilken typ av söndagsgudstjänst ni vill fira?
Vilka områden ser ni som särskilt angelägna för församlingarna att samarbeta kring? Finns det
någon verksamhet som ni inte vill samarbeta om?
Hur ser ni på församlingsreceptionerna, skall de finnas kvar eller inte. Vad säger särskilt
Masthugg som idag inte har någon reception?
Församlingsrådet och kyrkoherden förde en öppen och givande diskussion kring frågorna.
Församlingsrådet beslutade
att lägga in ett extra sammanträde för att fortsätta diskussionen kring innehållet i
församlingsinstruktionen och ge sina synpunkter.

§7

Församlingsherden informerar

Församlingsherde Lisa Westberg informerade om rådande personalsituation. Ny kantor efter
George Kezcan är Lars-Magnus Österberg som tillträder sin tjänst 2019-06-01. Under
perioden 2019-02-06--05-31 kommer kantor Gabriel Henningson att vikariera på halvtid.
Kyrkvaktmästare Reidar Staaf har övergått till att vara fastighetsskötare på pastoratsnivå. Med
anledning av detta har kyrkvaktmästare Agneta Persson, som varit anställd sedan maj 2018,
har fått utökad tjänst.
Från och med denna termin kommer den så kallade ”tisdagssoppa” att starta igen men man
har bytt dag till måndagar.
Under våren kommer man starta något som går under namnet ”Kyrksöndag”. En samling med
olika teman före Högsbomässan i Högsbo kyrka några gånger per termin.
Stadsbyggnadskontoret har sagt nej till förslaget av placering för hissen vid Högsbo kyrka
som Kyrkorådet lämnat in. Fastighetsansvarig Bo Almgren arbetar vidare med ärendet.
Den nya digitala orgeln till Högsbo kyrka är beställd.
På Världsböndagen, 1 mars, kommer Högsbo församling och Flatåskyrkan att fira en ekumeniskgudstjänst i Högsbo kyrka kl. 18. I år är texterna hämtade från Slovenien.

§8

Rapport från process-utbildning på Helsjön

Marine Clarin Hellman skulle ha redogjort för ytterligare ett steg i den process-utbildning för
församlingsråd som hon deltar i. 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.
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Rapport från Kyrkorådet

Sedan nyår är Församlingsrådets ordförande Viktor Lund adjungerad till Kyrkorådet.
Den stora frågan vid senaste kyrkorådet var arbetet med församlingsinstruktionen. Kyrkorådet
har även utsett en referensgrupp för församlingsinstruktionen i vilken församlingsrådets ledamot Anita Edman ingår.

§ 10

Kollekter och insamlade gåvor 2018

Församlingsherde Lisa Westberg gick igenom redovisningen av upptagna församlingskollekter och insamlade gåvor för år 2018
Ordförande Viktor Lund uppmanade alla i församlingsrådet att till sammanträdet den 24 april
fundera på till vilka organisationer och/eller verksamheter man vill ta upp församlingskollekter till. I stället för att presidiet lägger fram ett färdigt förslag på församlingskollekter
vill ordförande att församlingsrådet tillsammans tar fram listan på sammanträdet. Detta föra
att skapa en större delaktighet i beslutet.
”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.” §60 2018

§ 11

Barnkonsekvensanalys

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

§ 12

Övriga frågor

* Agapes boende. Anita Edman ställde frågor kring Agapes boende för flyktingar. Agape har
för avsikt att stänga ned boendet i juni då behovet troligen kommer att minska. Anita framförde tankar och önskemål om hur viktigt det är att dessa unga män inte förlorar sin bostad.
* Renoveringen av Högsbo församlingshem. Den renovering som församlingen har beviljats
bygglov för avser brandskyddet och ventilationen i de lokaler där Agape driver boende. Detta
för att höja standarden till så kallad Hotellstandard vilket innebär att man får lov att sova i
lokalerna. Församlingen behöver fundera på hur man vill använda lokalerna och om man skall
renovera inför kommande verksamheter.
* Dan Melander berättade kort om ett projekt kring ”minihus” för hemlösa som olika
intressenter i staden arbetar kring. Dan vill väcka nyfikenhet kring frågan.
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* Dan Melander berättade om ett projekt, ”Hela Sverige skall leva”. Ett projekt som vill stärka
lokalsamhället. Detta projekt har bland annat lett fram till lokal intressenter i norra delen av
staden skickat in ett förslag till Göteborgs stad på hur de vill att stadsplanen skall se ut i deras
område. Dan vill även här väcka nyfikenhet kring frågan.

§ 13

Kommande sammanträde

Församlingsrådet beslutade
att lägga in ett nytt sammanträde torsdagen den 21 mars kl. 18.00 i Högsbo församlingshem,
på vilket församlingsinstruktionen blir det enda ärendet.
att till sammanträdet den 24 april bjuda in Karolina Gustavsson att tala om rapporten om
församlingens framtida diakoniarbete.

§ 14

Mötets avslutande

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