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Öppnande

Ordförande Viktor Lund hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Upprop förrättades. Församlingsrådet är ej beslutsmässiga vid dagens sammanträde.

§ 65

Val av protokollsjusterare

Församlingsrådet beslutade
att utse Daniel Karlberg till justerare för sammanträdet.
att protokollet justeras senast fredagen den 1 november.

§ 66

Föregående protokoll

Protokollet från den 4 september 2019 gicks igenom.
Församlingsrådet förslår att vid nästa sammanträde besluta
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 67

Dagordning

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

§ 68

Församlingram 2

Ordförande Viktor Lund och Församlingsherde Lisa Westberg redogjorde för arbetsgruppens
och personalens tankar kring utkastet till Församlingsram 2. Församlingsrådet diskuterade
innehållet och kom med funderingar
Församlingsrådet förslår att vid nästa sammanträde besluta
att ställa sig bakom Högsbos Församlingsram 2 med de föreslagna ändringarna.
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Gudstjänstplanen för 2020

Församlingsherde Lisa Westberg meddelade att arbetet med gudstjänstplanen för 2020 ännu
inte var klara men att planen kommer att vara klar inom kort så att de kan behandlas vid nästa
sammanträde.

§ 70

Församlingskollekter

Presidiet har tagit fram ett förslag till församlingskollekter för januari 2020 samt kollekten vid
dopgudstjänsterna. Detta för att underlätta för det nyvalda Församlingsrådet som tillträder
2020-01-01.
Församlingsrådet förslår att vid nästa sammanträde besluta
att fastställa församlingskollekterna enligt följande: 1 jan Flower of hope, 12 jan, ACT
Svenska kyrkan – katastrofinsatser och 26 jan Agape.
att kollekterna vid dopgudstjänsterna tillsvidare skall tas upp till ACT Svenska kyrkan –
katastrofinsatser.

§ 71

Församlingsherden informerar

* Ommöbleringen av Högsbo kyrka. Församlingsherde Lisa Westberg berättade om de tankar
som och olika åsikter som finns kring ommöbleringen av den bakre delen av Högsbo kyrka.
* Kyrkorådet har beslutat att skjuta till ekonomiska medel så att församlingshemmet i Högsbo
kan byggas om till hotellstandard. Fastighetsansvarig Bo Almgren arbetar med frågan för att
hitta en snabb lösning av ombyggnaden.
* Församlingsherde Lisa Westberg berättade om rådande personalsituation.
* Kyrkorådet har beslutat att det skall installeras en trapphiss på utsidan vid Högsbo kyrka
samt att gångvägen vid Kulturodlarparken skall rustas upp.
* Det pågår tankar kring hur man skulle kunna bygga upp ett nätverk med aktörer i närområdet, Trygg Högsbo. Församlingsherden har varit i kontakt med kyrkvärd Kristel Backman
som till vardags arbetat med trygghetsfrågor för att söka lösningar på hur detta arbete skulle
kunna se ut. Frågor som dyker upp är bl a viken roll skall Högsbo församling ha, har vi den
kunskap som krävs och så vidare.

§ 72

Nomineringsmöte

Nomineringsmöte inför val av nytt församlingsråd för mandatperioden 2020-2021 hölls
söndagen den 22 september kl. 18.30 i Högsbo kyrka. Det var fem personer närvarande.
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Totalt nominerades 14 personer till Församlingsrådet. Kyrkofullmäktige utser ledamöter för
mandatperioden 2020-2021 vid sitt sammanträde den 6 november 2019.

§ 73

Rapport från Kyrkorådet

Marine Clarin Hellman rapporterade från senaste Kyrkorådet. Huvudfrågan vid detta
sammanträde var budget för 2020 och planbudget för 2021 och 2022. Den ekonomiska
situationen är ansträng bl a på grund av avslutade och pågående kyrkrenoveringar.

§ 74

Barnkonsekvensanalys

Församlingsrådet har inte kunnat fatta några besluta vid dagen sammanträde.

§ 75

Övriga frågor

Marine Clarin Hellman informerade om att det skett en fallolycka utanför Högsbo kyrka på
skifferplattorna. Församlingsherde Lisa Westberg meddelade att en Tillbudsrapport skrivits.
Församlingsrådet förslår att vid nästa sammanträde besluta
att uppdra åt Församlingsherden att tala med fastighetsansvarig om det inträffade.

§ 76

Kommande sammanträde

Församlingsrådets ordförande beslutade
att kalla till ett extra sammanträde onsdag den 20 november kl. 18.00 med anledning att
Församlingsrådet vid sittande sammanträde inte var beslutsmässiga.

§ 77

Mötets avslutande

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