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Öppnande

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

§ 16

Val av protokollsjusterare

Församlingsrådet beslutade
att utse Lisbeth Eriksson till justerare för sammanträdet.
att protokollet justeras senast fredagen den 3 maj på pastoratets kansli.

§ 17

Föregående protokoll

Protokollet från den 6 februari 2019 gicks igenom.
Församlingsrådet beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 18

Dagordning

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

§ 19

Adjungering

Församlingsrådet beslutade
att till dagens sammanträde adjungera diakoniassistent Karolina Gustavsson.

§ 20

Diakoniassistent Karolina Gustavsson

Diakoniassistent Karolina Gustavsson hälsades välkommen. Karolina började sin tjänst i
augusti 2018 och kommer att vigas till diakon den 16 juni i år. Karolina berättade lite kort om
sig själv och sin bakgrund.
Hon berättade därefter om det arbete hon gör i församlingen. Tillsammans med andra medarbetare har hon startat ett arbete med att skapa öppna mötesplatser för de som är lediga dagtid.
Just sign Ordf sign

Högsbo församling
Carl Johans pastorat
Församlingsråd

3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-04-24

Nr 2/2019

Karolina har både bokade samtal och öppen diakonimottagning. Hon finns med på Svalebohemmet när det firas andakt på onsdagarna. På torsdagsträffarna i Kaverös finns hon med.
Hon är även med i arbetet kring ”Kyrksöndag” som varit två gånger denna termin.
Karolina berättade mycket kring det arbete som pågår i pastoratet med att ta fram nya riktlinjer för diakonala medel. Några församlingar har tillgång till många stiftelser och fonder
medan andra inte har det. Detta är något som arbetsgruppen just nu håller på att se över om
det skulle vara möjligt att kunna använda dessa stiftelsers och fonders medel pastoratsöverskridande. Sedan årsskiftet får man inte längre budgetera pengar att använda till utdelning
i diakonalt syfte vilket man tidigare gjort i Högsbo församling. Arbetsgruppen håller bland
annat på att ta fram förslag på hur pastoratet skall tänka kring diakonala medel och diakonal
insatser.
Församlingsherde Lisa Westberg flikade in att församlingen fått en förfrågan från den
muslimska församlingen i Högsbohöjd om att vara med och driva soppkök tillsammans med
dem. De har också ställt frågor kring utdelning av kläder och livsmedel. Det förs nu
diskussioner med dem hur ett eventuellt samarbete skulle kunna se ut.

§ 21

Byte av kollektdag

Församlingsherde Lisa Westberg redogjorde för ett förslag att ansöka hos Domkapitlet att få
byta dag för rikskollekten den 12 maj som tillfaller Sveriges Kristna råd till den 9 juni. Detta
med anledning av att församlingen den 12 maj kommer att fira en gudstjänst för Resandefolket och man vill då gärna ta upp en församlingskollekt till dem i den gudstjänsten.
Församlingsrådet beslutade
att ansöka hos Domkapitlet om att får byta datum för rikskollekten den 12 maj 2019 till den
9 juni 2019 med anledning av gudstjänsten med Resandefolket och församlingens önskan att
få ta upp församlingskollekt till Resandefolket.
att församlingsherde Lisa Westberg få i uppdrag att skicka ett brev med förfrågan till
Domkapitlet.

§ 22

Församlingskollekter

Församlingsrådet förde en öppen diskussion kring kollektändamålen utifrån de riktlinjer som
församlingsrådet tagit fram för församlingskollekter.
Det har kommit en skrivelse om att Svenska kyrkans internationella arbete den 5 maj 2019
byter namn till ACT Svenska kyrkan. Med anledning av detta har de skickat en förfrågan om
upptagande av församlingskollekt denna dag.
att fastställa församlingskollekter enligt följande: 5 maj ACT Svenska kyrkan, 12 maj Resandefolket, 30 maj Grönkultur i Högsbo, 9 juni Sveriges kristna råd (registreras som rikskollekt
från den 12 maj), 22 juni Kyrkans familjerådgivning, 23 juni Flower of hope, 7 juli Göteborgs
kyrkliga stadsmission, 14 juli ACT Svenska kyrkan, K210, 28 juli Räddningsmissionen,
11 augusti Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift och 8 september Agape.
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att församlingsherde Lisa Westberg får i uppdrag att bjuda in verksamhetsansvarig David
Nilsson från Agape att medverka i gudstjänsten den 8 september.

§ 23

Kyrkvärd

Marine Clarin Hellman har avsagt sig sitt uppdrag som Kyrkvärd i Högsbo församling.
Ordförande Viktor Lund framförde Församlingsrådets varma tack för de drygt 15 år som
Marine varit kyrkvärd.
Efter önskemål från Marine kommer det inte inom det närmast att ske någon officiell avtackning.

§ 24

Agapes boende och finansiering

Församlingsherde Lisa Westberg konstaterade att Agapes boende för unga flyktingpojkar nu
har funnits i ett år i församlingens lokaler. Agape har minskat antalet boende men det finns
fortsatt behov av att driva några boenden. I dagsläget bor det sex unga män i Högsbo församlingshem.
Församlingsherdens önskan är att församlingen skall ha kvar boendet i den mån det behövs
och att man bygger om lokalerna i enlighet med det bygglov som redan beviljats för 2019.
Församlingsherde har skickat ett äskande till Göteborgs stift om ekonomiska medel för ombyggnaden.
Församlingsrådet beslutade
att ansöka hos Kyrkorådet om att få starta ombyggnaden av Högsbos församlingshems lokaler
i enlighet med det bygglov som redan är beviljat för 2019 under förutsättning Göteborgs stift
beviljar de äskande ekonomiska medlen.
att om ovanstående beviljas gå vidare med att söka vägar för egenfinansiering.

§ 25

Församlingsherden informerar

Församlingsherde Lisa Westberg informerade om kommande investeringsäskande inför 2020.
Det finns fyra större investeringar som församlingen planerar för.
- Agapes boende och ombyggnaden av Högsbos församlingshems lokaler i enlighet med det
beviljade bygglovet.
- Det behövs nya stolar och bord till församlingssalen i Kaverös samt några nya stolar till
Högsbo församlingshem.
- Det finns en önska om att anpassa lokalerna för t ex kreativa aktiviteter och verksamhet med
fysisk aktivitet.
- Det kommer att behövas ett särskilt datakort för att den nya orgeln i Högsbo kyrka skall
kunna sammankopplas med de befintliga orgelpiporna.
Församlingsherden informerade att assistent Katarina Karlsson har sagt upp sig från sin tjänst
och slutar under augusti. En rekryteringsprocess har startat. Komminister Anna Eliasson har
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ansökt om tjänstledighet under hösten 2019. Det pågår en diskussion om hur situationen skall
kunna lösas på ett bra sätt.

§ 26

Rapport från Kyrkorådet

Marine Clarin Hellman rapporterade från senaste Kyrkorådssammanträdet. Kostnaderna för
renoveringen av Oscar Fredriks kyrka har ökat. Även renoveringen av S:ta Birgittas kapell har
blivit dyrare än planerat bl a på grund av stormskador på klockryttaren. Just nu arbetar man
med budgeten för 2020 och planbudget för de nästkommande åren. Församlingsinstruktionen
är ett annat område som man arbetat med. Carl Johans pastorat har tillsammans med Örgryte
pastorat och Domkyrkopastoratet skickat en skrivelse till Göteborgs Småkyrkofond att de
kyrkor som fonden äger bör överlåtas till respektive pastorat.

§ 27

Rapport från process-utbildning på Helsjön

Marine Clarin Hellman redogjorde för det sista steget i den process-utbildning för församlingsråd som hon deltagit i. Marine beklagade att inte fler från församlingsråden i pastoratet
hade möjlighet att gå denna utbildning eftersom den varit mycket givande. Hon berättade att
Stiftet kommer att starta en ny process-utbildning för församlingsråd under våren 2020.

§ 28

Utskick till Församlingsrådet

Ordförande Viktor Lund lyfte frågan på vilket sätt utskick av handlingar till Församlingsrådet
bör, ske dels ur miljöhänsyn och dels så att det blir praktiskt för ledamöterna.
Församlingsrådet beslutade
att handlingar skall skicka ut via e-post i PDF-format så att alla kan läsa dem oavsett digital
plattform.
att uppmana alla att skriva ut så få papper som möjligt.

§ 29

Barnkonsekvensanalys

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

§ 30

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.
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Kommande sammanträde

Nästa sammanträde äger rum måndagen den 3 juni kl. 18 som tidigare beslutats.

§ 32

Mötets avslutande

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