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Öppnande

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

§ 49

Val av protokollsjusterare

Församlingsrådet beslutade
att utse Anita Edman till justerare för sammanträdet.
att protokollet justeras senast fredagen den 13 september.

§ 50

Föregående protokoll

Protokollet från den 3 juni 2019 gicks igenom.
Församlingsrådet beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 51

Dagordning

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

§ 52

Församlingskollekter

ACT Svenska kyrkan (fd Svenska kyrkans internationella arbete) har förändrat sitt sätt att
arbeta med kollekter och gåvor till katastrofer. Tidigare kunde man skänka till olika katastrofinsatser men sedan en tid tag tillbaka är det bara ett ändamål. Detta påverkar de församlingskollekter som tas upp vid församlingens dopgudstjänster till Syriska flyktingar via ACT
Svenska kyrkan (katastrofinsats K210). Församlingsrådet diskuterade frågan.
Församlingen har även fått ett Swishnummer som bara är avsett att användas kollekterna vid
dopgudstjänsterna.
Församlingsrådet beslutade
att kollekterna vid dopgudstjänsterna, under tiden 1 september till 31 december 2019, skall tas
upp till ACT Svenska kyrkan – katastrofinsatser.
att besluta om ett nytt riktat kollektändamål att använda vid församlingens dopgudstjänster.
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Avsägelser ur Församlingsrådet

Ordförande Viktor Lund informerade om att ersättare Inga-Lill Femenias har avsagt sig sitt
uppdrag i Församlingsrådet. (Dnr: FPHb-2019-103)

§ 54

Stiftelse förvaltning

Pastoratet har låtit en jurist se över hur förvaltningen av de stiftelser som finns knutna till
pastoratets församlingar skall se ut.
Församlingsrådet beslutade
att ställa dig bakom kyrkorådets beslut att kyrkorådet i Carl Johans pastorat skall vara
förvaltare åt de till församlingarna i Carl Johans pastorats anknutna stiftelserna. (§105 i
kyrkorådsprotokollet från den 2 september 2019)

§ 55

Nomineringsmöte

Nomineringsmöte inför val av nytt församlingsråd för mandatperioden 2020-2021 kommer att
hållas söndagen den 22 september kl. 18.30 i Högsbo kyrka. Kyrkofullmäktige kommer att
förrätta val vid sitt sammanträde den 6 november 2019.

§ 56

Församlingsram, Ram 2, och Verksamhetsplaner 2020

Församlingsherde Lisa Westberg har tagit fram ett förslag till Församlingsram, Ram 2, för
Högsbo församling. Detta för att hitta en struktur och grund inför den gångna pastoratsveckan
då personalen skrev Verksamhetsplaner inför 2020.
Församlingsrådet beslutade
att utse en arbetsgrupp bestående av Viktor Lund, Gustav Petersson Fernlöf, Dan Melander
och Lisa Westberg.
att arbetsgruppen skall ta fram ett förslag till Ram 2, med Församlingsherdens förslag som
utgångspunkt, inför nästa sammanträde.
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Ommöblering av Högsbo kyrka

Församlingsherde Lisa Westberg berättade att det nu mer kommer så många till mässan på
torsdagar att den tidigare möbleringen av den bakre delen av Högsbo kyrka inte riktigt räcker
till. Församlingsrådet avbröt mötet för att gå in i kyrkan och titta.
Församlingsrådet beslutade
att godkänna den ”nya” grundmöbleringen som personalen tagit fram.
att ge personalen i uppdrag att arbeta fram ett färdigt förslag utifrån de tankar som framkom
vid Församlingsrådets besök i kyrkan och som skickas med Församlingsherde Lisa Westberg.

§ 58

Församlingsherden informerar

* Församlingsherde Lisa Westberg berättade att söndagen den 15 september kl. 17 i Högsbo
kyrka kommer det att firas en gudstjänst dit man är välkommen att ta med sitt husdjur.
Personalen har talat mycket kring hur det skall gå till praktiskt och hur städning efteråt skall
ske.
* Nuvarande gudstjänstplan skall utvärderas under hösten i enlighet med beslut fattat den
25 oktober 2018 (§78). Det troligaste är att det blir en enkätundersökning.
* Just nu introduceras två personer i Högsbo kyrka till kyrkvärdar. De får gå med och testa för
att senare avgöra om de vill bli kyrkvärdar eller inte.
* Kyrkorådet beslutade att ge klartecken för ombyggnaden till hotellstandard i Högsbo församlingshem.
* Planerna kring den nya hissen i Högsbo kyrka har förtillfället avstannat då Pastoratet har fått
avslag på det tänkta förslaget. Kyrkorådet har återremitterat frågan till arbetsutskottet.
* Olof Bergström är ny receptionist efter Katarina Karlsson. Olof arbetar 80% varför
bokningarna av St Olavsgården har flyttats till receptionen i Oscar Fredriks församling.
* Det finns tankar på att bjuda in olika aktörer (t ex polis, föreningar, bostadsbolag, Västtrafik
m fl) som verkar inom Högsbo församling till samtal kring tryggheten i området.

§ 59

Rapport från Kyrkorådet

Marine Clarin Hellman rapporterade från senaste kyrkorådssammanträdet.
* Den ekonomiska situationen är ansträngd bland annat med anledning av de renoveringar av
byggnader som skett, sker och kommer att ske inom en överskådlig framtid. Kyrkorådet har
valt att kalla till ett extra sammanträde för att diskutera den ekonomiska situationen och arbeta
med budgetarna för 2020 och 2021.
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* Visitationsprotokollen har kommit från vårens Biskopsvisitation.
* Eftersom Kyrkorådet är huvudman för pastoratets Heltidsförskola kommer Kyrkoherde
Anders Leitzinger att återta ansvaret för förskolan från Församlingsherde Pontus Bäckström.
* Carl Johans pastorat kommer tillsammans med andra kyrkor i Göteborg att delta i firandet
av stadens 400-års jubileum under 2021.

§ 60

Barnkonsekvensanalys

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

§ 61

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 62

Kommande sammanträde

Församlingsrådet beslutade
att höstens sammanträde äger rum onsdag den 23 oktober och onsdag den 18 december
kl. 18.00.

§ 63

Mötets avslutande

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