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Öppnande

Ordförande Viktor Lund hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Upprop förrättades.

§ 34

Val av protokollsjusterare

Församlingsrådet beslutade
att utse Inga-Lill Femenias till justerare för sammanträdet.
att protokollet justeras senast onsdagen den 12 juni.

§ 35

Föregående protokoll

Protokollet från den 24 april 2019 gicks igenom.
Församlingsrådet beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 36

Dagordning

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

§ 37

Byte av kollektdag

Domkapitlet beviljade byte av kollektdag för rikskollekten den 12 maj som tillfaller Sveriges
Kristna råd till den 9 juni 2019 i enlighet med ansökan av Församlingsrådet i Högsbo församling, § 21/2019. (Dnr: FPHb-2019-66/1-3).

§ 38

Församlingskollekter

Församlingsrådet beslutade
att fastställa församlingskollekter enligt följande: 6 okt Kyrkans jourtjänst, 27 okt Rosengrenska stiftelsen, 24 nov Räddningsmissionen i Göteborg, 24 dec Panzisjukhuset,
25 dec Kristna Fredsrörelsen och 26 dec Agape.
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Investeringsäskanden inför 2020

Församlingsrådet diskuterade för vilka områden som man vill göra investeringsäskanden.
Som underlag för diskussionen användes Församlingsherdens information från förra sammanträdet, §25/2019.
Församlingsrådet beslutade
att till Kyrkorådet överlämna investeringsäskanden för 2020 med följande prioritering:
1. Anpassning av församlingslokaler i Högsbo församlingshem till hotellstandard enligt det
redan beviljade byggnadslovet.
2. Nya stolar och bord till Kaverös kyrka samt några nya stolar och bord till Högsbo
församlingshem.
3. Anpassning av Högsbo församlingshems lokaler till mer kreativ verksamhet.
4. Inköp av ett datakort till den nya orgeln i Högsbo kyrka för att kunna använda de redan
befintliga orgelpiporna.
Reservation: Mot beslutet reserverade sig Marine Clarin Hellman.

§ 40

Församlingsherden informerar

* Församlingsherde Lisa Westberg informerade om hur arbetet med verksamhetsramen skall
gå till. När Församlingsinstruktionen har fastställts av Kyrkofullmäktige kommer Kyrkorådet
ett ta fram en verksamhetsram för hela pastoratet, Ram 1. Därefter kommer Församlingsråden
att utifrån Ram 1 ta fram en verksamhetsram för den egna församlingen, Ram 2.
Församlingsrådet beslutade
att vid nästa sammanträde tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag på Ram 2.

* Församlingsrådens mandatperiod löper ut 2019-12-31. Den 22 september kommer det att
hållas nomineringsmöte inför den kommande mandatperioden, 2020-2021. Kyrkorådet väljer
sedan de nya församlingsråden under senare delen av hösten.
* Församlingsherden informerade om personalsituationen i församlingen.
Intervjuer till receptionstjänsten kommer att ske inom de närmsta dagarna.
* Församlingsherden gick igenom sommarens aktiviteter. Det ligger månadsblad i kyrkorna
som man gärna får dela ut.

§ 41

Rapport från Kyrkorådet

Marine Clarin Hellman rapporterade från de senaste Kyrkorådssammanträdena. Församlingsinstruktionen har tagit upp en hel del av tiden. Liksom arbetet kring Biskopsvisitationen, som
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skedde under maj månad. Kyrkorådet planerar att tillsätta ett fastighetsutskott för att underlätta arbetet kring renoveringar och ombyggnader av våra lokaler. Sedan årsskiftet är Kyrkorådet huvudman för pastoratets heltidsförskola. Några ledamöter har tillsammans med
Förskolechefen Helena Werner varit på en endagsutbildning kring detta.

§ 42

Rapport från Biskopsvisitationen

Församlingsherde Lisa Westberg berättade kort om den nyss avslutade biskopsvisitationen.
Biskopen träffade personal och förtroendevalda i olika konstellationer under en dag.
Vid de övriga tillfällena var det kontraktsprost Martin Lindh som skötte visitationen.
I samband med Högmässan i Carl Johans kyrka den 26 maj hölls även visitationsstämman.
Vid stämman konstaterade kontraktsprosten att pastoratet har kommit långt i sitt arbete med
sammanläggningen av församlingarna. Det ses som mycket positivt att pastoratet vågar driva
verksamheten framåt. En utmaning är att församlingarna i pastoratet kan upplevas för lika.
Hur skall mångfalden då kunna tillgodoses? En annan utmaning, som delas med stora delar av
Svenska kyrkan, är att dopfrekvensen och att medlemsantalet sjunker.
Sammanfattningsvis konstaterades att alla i församlingsrådet har en positiv känsla av
visitationen.

§ 43

Karolina Gustavssons diakonvigning

Söndagen den 16 juni vigs Karolina Gustavsson till diakon i Gustavi Domkyrka kl. 11 av
Biskop Susanne. Församlingsrådets ordförande Viktor Lund kommer att representera
pastoratet vid den gudstjänsten. Församlingsrådet uppmuntrades att delta i den gudstjänsten.

§ 44

Barnkonsekvensanalys

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

§ 45

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.
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Kommande sammanträde

Församlingsrådet beslutade
att nästa sammanträde äger rum onsdagen den 4 september kl. 18.00.

§ 47

Mötets avslutande

Ordförande Viktor Lund tackade alla deltagare och önskade en skön sommar. Tillsammans
lästes välsignelsen och därefter förklarades sammanträdet avslutat.
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