Högsbo församling
Carl Johans pastorat

Sammanträdesdatum
2019-11-20

Församlingsråd

Plats och tid:

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nr 6/2019

Högsbo församlingshem, 2019-11-20, kl. 18.00-19.45

Beslutande:
Viktor Lund, ordförande
Daniel Karlberg, ej närvarande
Marine Clarin Hellman
Anita Edman, t o m §85
Gustav Petersson Fernlöf, fr o m §83
Helena Backstad
Lisa Westberg, församlingsherde
Ersättare:
Dan Melander, tjänstgörande
Lisbeth Eriksson, ej närvarande
Vakant
Kristian Johnsson Gemfeldt, ej närvarande
Sekreterare:

Anna Pavlović Dahlberg

Paragrafer:

§§ 78-93

Underskrifter: Ordförande:______________________________________
Viktor Lund
Justerande:______________________________________
Marine Clarin Hellman
Sekreterare:_______________________________________
Anna Pavlović Dahlberg

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Församlingsrådet i Högsbo församling, Carl Johans pastorat

Sammanträdesdatum:

2019-11-20

Datum för anslags
uppsättande:
2019-11-29

Paragraf:

§§78-93

Datum för anslags
nedtagande: 2019-12-20

Förvaringsplats för protokollet: Carl Johans församlingshem

Underskrift:

Just sign Ordf sign

______________________________________

Högsbo församling
Carl Johans pastorat
Församlingsråd

§ 78

2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-11-20

Nr 6/2019

Öppnande

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

§ 79

Val av protokollsjusterare

Församlingsrådet beslutade
att utse Marine Clarin Hellman till justerare för sammanträdet.
att protokollet justeras senast fredagen den 29 november.

§ 80

Föregående protokoll

Protokollet från den 23 oktober 2019 gicks igenom.
Församlingsrådet beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 81

Dagordning

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

§ 82

Församlingsram 2

Församlingsherde Lisa Westberg rapporterade att de ändringar som diskuterades vid förra
Församlingsrådet har gjorts i Församlingsram 2.
Församlingsrådet beslutade
att ställa sig bakom Högsbo församlings Församlingsram 2 (Dnr: FPHb-2019-105/1)
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Gudstjänstplanen för 2020

Församlingsherde Lisa Westberg redovisade lite tankar som framkommit under det gångna
året kring den förändring av gudstjänsterna som då gjordes. Inför det kommande året är
tanken att man skall använda sig av samma upplägg som innevarande år. Man kommer bl a
att fortsätta att fira temamässa en gång i månaden i Högsbo kyrka. I Kaverös fortsätter man
att varva Högmässa och Högmässogudstjänst. Flatåskyrkan har bjudits in att fira en
ekumeniskgudstjänst under våren, men de har inte svarat ännu. Det finns även förslag på
Friluftsgudstjänster under våren den 21 maj och 21 juni i Högsbo samt den 20 juni i Kaverös.
Gudstjänst med Kulturföreningen för resandefolk kommer att firas den 16 februari.
Församlingsrådet beslutade
att ställa sig bakom Gudstjänstplanen för 2020.

§ 84

Församlingskollekter

Det förslag som presidiet tog fram till församlingskollekter inför förra sammanträdet kvarstår
men behöver kompletteras. Söndagen den 16 februari kommer Kulturföreningen för resandefolk att fira gudstjänst i Högsbo kyrka. De har önskat att kollekten denna dag tillfaller dem.
Församlingsrådet beslutade
att fastställa församlingskollekterna enligt följande: 1 jan Flower of hope, 12 jan, ACT
Svenska kyrkan – katastrofinsatser, 26 jan Agape och 16 feb Kulturföreningen för resandefolk.
att kollekterna vid dopgudstjänsterna tills vidare skall tas upp till ACT Svenska kyrkan –
katastrofinsatser.

§ 85

Församlingsherden informerar

* Barnanpassning av Högsbo kyrka. Komminister Tilda Nordstierna har tillsamman med de
andra i församlingens barn- och familjeteam tagit fram påsar som barnen kan låna under gudstjänsterna i Högsbo. Det har även köpts in en barn-pool för yngre barn att kunna leka i under
gudstjänsterna. Inför 2019 äskades och beviljades medel till ett dopträd till Högsbo kyrka. Det
finns ett förslag, från Wägerths konstsmide, på ett flyttbart dopträd som skall ha samma
dimensioner som ljusbäraren.
Församlingsrådet framförde sitt tack till barn- och familjeteamet för deras arbete med att
anpassa Högsbo kyrka på ett bra och fint sätt för de yngre gudstjänstdeltagarna.

* Skifferplattor vid Högsbo kyrka. Församlingsherde Lisa Westberg har träffat pastoratets
fastighetsansvarige Bo Almgren, vaktmästare Reidar Staaf samt stiftets fastighetsingenjör
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Roger Walderstedt. I dagsläget har de ingen bra permanent lösning på problemet med skifferplattorna utanför Högsbo kyrka som blir hala vid bl a regn. De föreslår att man, fram tills
beslut fattats om åtgärder, sandar/grusar plattorna samt sätter upp en varningsskylt. De föreslog även att man eventuellt kan blästra plattorna för att få en mindre hal yta.

* Församlingsherde Lisa Westberg berättade att Charlott Emgård, en av pastoratets kommunikatörer, har varit på besök för att hjälpa till med informationsplatser för bl a ställ, anslagstavlor och digitala skärmar. De tankar som framkom var bl a att man skall byta ut de två
befintliga TV-skärmarna till digitala skärmar som är direktkopplade till en dator. På skärmen
vid receptionen skall det visas bilder från församlingens verksamhet. Detta för att ge en vision
av de verksamheter som finns inom församlingen. Vidare föreslår man att den skärm som idag
sitter i Högsbo kyrkas vapenhus skall flyttas ned till församlingshemmet. Vapenhuset skall
kompletteras med anslagstavla och informationsställ. På skärmen i församlingshemmet kan
man ha mer information om vad som händer i församlingen. Att man föreslår en flytt beror på
att det är många fler som rör sig i församlingshemmet än i kyrka. Man hoppas nå även de som
inte är så kyrkvana men som kommer till församlingen vid t ex minnesstunder, dopkaffen och
vid annan uthyrning av lokalerna. Det finns även planer på att eventuellt sätta en digital skärm
i Kaverös kyrka.
En synpunkt från en av ledamöterna: Då Kaverös kyrka ägs av Göteborgs Småkyrkofond och
inte av Högsbo församling är det lämpligt att samråda med dem angående eventuellt inköp av
en digital skärm. Det kan även finnas möjlighet att ansöka om bidrag till skärmen från Göteborgs Småkyrkofond.
Församlingsrådet beslutade
att ställa sig bakom det presenterade förslaget kring kommunikation i församlingens lokaler.

* Arbetet med anpassningen till hotellstandard av delar av Högsbo församlingshem har
påbörjats. Fastighetsansvarig Bo Almgren håller just nu på med pappersarbetet kring detta.

* Det har gått ut en inbjudan till jullunch till frivilliga i församlingen.

§ 86

Församlingsrådet beslutsmässig

Eftersom det blev en feltolkning av hur många ledamöter som måste vara närvarande för att
församlingsrådet skall vara beslutsmässig vid förra sammanträdet informerade ordförande
Viktor Lund om gällande regler. Församlingsrådet är beslutsmässigt då minst fyra ledamöter
är närvarande.
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Processutbildning för församlingsråd 2020

Stiftet kommer att starta en ny omgång av sin Processutbildning för församlingsråd i januari.
Kursen pågår under tre lördagar på Helsjöns folkhögskola, 11 januari, 8 februari och 14 mars.
Sista anmälan är den 13 december.
Marine Clarin Hellman gick utbildningen under hösten 2018 och våren 2019. Församlingsrådet uppmuntras att gå denna kurs.

§ 88

Rapport från Kyrkorådet

Marine Clarin Hellman rapporterade från senaste Kyrkorådet.
Pastoratets kommunikatörer presenterade sig och sitt arbete.
Budgetskrivelsen justerades och lämnades till Kyrkofullmäktige.
Som tidigare rapporterats har renoveringen av Oscar Fredriks kyrka blivit dyrare än planerat
vilket gjort att man har varit tvungna att välja bort en del saker ur projektet för att sänka kostnaderna så de överensstämmer med de beviljade ekonomiska medlen.
För 2020 kommer Kyrkorådet att ansöka om KAE (Kyrkoantikvarisk ersättning) för projekt i
Masthuggskyrkan, Carl Johan kyrka och Oscar Fredriks kyrka. Högsbo församlings kyrkor
uppfyller inte kraven för att kunna söka KAE.
Kyrkorådet har hos SEB temporärt utökat sin checkkredit tills dess pengar för, redan beviljad,
KAE betalats ut.
Från årsskiftet höjs hyran vid uthyrning av S:t Olavsgården. Byggnaden kommer att kallställa
byggnaden under december till mars för att sänka kostnaderna för fastigheten.
Kyrkorådet kommer att sammanträda vid följande tillfällen under 2020: 28 januari,
21-22 februari, 17 mars, 28 april, 12 maj, 15 juni, 25 augusti, 29 september, 27 oktober,
17 november och 8 december.

§ 89

Rapport från Kyrkofullmäktige

Ordförande Viktor Lund rapporterade från senaste Kyrkofullmäktige.
Kyrkofullmäktige fastställde kyrkoavgiftssats till 0,810 för 2020.
Nya ledamöter i församlingsråden utsåg för mandatperioden 2020-2021.
Församlingsrådet i Högsbo församling:
Ledamöter – Marine Clarin Hellman, Anita Edman, Gustav Petersson Fernlöf, Daniel Karlberg, Viktor Lund och Dan Melander. Ersättare – Maria Gyllenhammar, Yvonne Kjellström,
Markus Leonsson och Joanna Saguti Said att inträda i vald ordning. Till ordförande utsågs
Viktor Lund.
Kyrkofullmäktige sammanträder vid följande tillfällen under 2020: 10 juni och 11 november.
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Barnkonsekvensanalys

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

§ 91

Övriga frågor

Presidiet kommer att till nästa sammanträde ta fram en plan för sammanträdesdagar inför
nästa år. Det konstituerande mötet kommer att ligga relativt snart i januari.
Under året kommer tre sammanträden att vara gemensamma för alla fyra församlingsråden:
10 mars, 7 april och någon dag i vecka 37.

§ 92

Kommande sammanträde

Vid nästa sammanträde, den 18 december kl. 18, kommer det att bli lite extra festlig fika
eftersom det är sista sammanträdet för innevarande mandatperiod.
Ordförande Viktor Lund kommer att bjuda in Inga-Lill Femenias, som avsa sig sitt uppdrag
under hösten, till fikastunden.

§ 93

Mötets avslutande

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