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Öppnande

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

§ 95

Val av protokollsjusterare

Församlingsrådet beslutade
att utse Marine Clarin Hellman till justerare för sammanträdet.
att protokollet justeras senast fredagen den 3 januari 2020.

§ 96

Föregående protokoll

Protokollet från den 20 november 2019 gicks igenom.
Församlingsrådet beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 97

Dagordning

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

§ 98

Sammanträdesdatum för våren 2020

Ordförande Viktor Lund gick igenom det förslag på sammanträdesdatum som det sittande
presidiet tagit fram. Detta förslag kommer att överlämnas till det nyvalda församlingsrådet för
mandatperioden 2020-2021. En förändring som kommer att ske nästa mandatperiod är att
Kyrkoherde Anders Leitzinger kommer att kalla samtliga församlingsråd inom Carl Johans
pastorat till gemensamma sammanträden. Dessa datum är fastställda till tisdagarna 10 mars
och 7 april. Söndagen den 6 september sker sammanträdet tillsammans med personalen i
Högsbo.
Övriga förslag på datum är onsdagarna 15 januari, 19 februari, 6 maj och 17 juni.
Det finns en önskan i Församlingsrådet att få tid till att ha mer diskussionsinriktade kvällar
kring saker som rör församlingen på ett eller annat sätt utifrån Församlingsinstruktionen. Att
dessa tillfällen inte skall vara så formellt styrda som ett ordinarie sammanträde utan ha en mer
visionär och kreativ inriktning.
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Församlingsherden informerar

Församlingsherde Lisa Westberg rapporterade att en i personalen har fallit och skadat sig illa
på stenplattorna mellan Högsbo kyrka och församlingsreception. Fastighetsansvarig Bo
Almgren är informerad om händelsen och att Högsbo församling önskar en snabb lösning av
problemet med att stenläggningen blir hal vid väta.
Sedan förra sammanträdet har den nya digitalskärmen satts upp i entrén till Högsbo församlingshem. Den är ännu inte färdig att tas i bruk.
I veckan som gick började man installera trapphissen vid Högsbo församlingshem. Hissen är
ännu inte i bruk då det skall göras en del ytterligare justeringar. Den är godkänd för stora
elrullstolar. Personalen och andra berörda skall även få en genomgång hur hissen fungerar.
Arbetet med den nya gångvägen runt Högsbo församlingshem har inte påbörjats ännu.

§ 100

Ordförande informerar

Ordförande Viktor Lund informerade om att det nyvalda Församlingsrådet, för mandatperioden 2020-2021, skall utse kyrkvärdar, inventarieransvarig och internationellt råd.
Komminister Tilda Nordstierna har fått i uppdrag att tillfråga nuvarande kyrkvärdar om de vill
fortsätta även nästa mandatperiod. Ordförande ser gärna att alla funderar över personer till
dessa uppdrag.

§ 101

Rapport från Kyrkorådet

Marine Clarin Hellman rapporterade från senaste Kyrkorådet.
* Högsbo församling har hållit budget för 2019 med god marginal.
* KAE (Kyrkoantikvarisk ersättning) har sökts för stormskadan av klockryttaren i S:ta
Birgittas kapell samt för slipning av golv i Oscar Fredriks kyrka.
* Kyrkorådet diskuterade Sjömanskyrkans situation vid senaste sammanträdet och efterfrågar
mer information till nästa sammanträde.
*Ombyggnationen av boendet i Högsbo församlingshem kommer troligen att bli mer omfattande än vad som tidigare sagts.
* Från och med februari 2020 kommer pastoratet inte längre att annonsera sina predikoturer i
Göteborgs-Posten. Kyromusikannonsen kommer att finnas kvar. Det är nu av största vikt att
kalendarierna finns tillgängliga i våra lokaler i god tid.
* En genomgång av pastoratets fastigheter har påbörjats för att kartlägga hur och i vilken
omfattning de används.
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Barnkonsekvensanalys

Församlingsrådet har inte kunnat fatta några besluta vid dagen sammanträde.

§ 103

Övriga frågor

Utrymningsvägar:
Marine Clarin Hellman rapporterade att en eller ett par nödutgångar i församlingens lokaler
blivit blockerade under pågående verksamhet, vilket medför en stor säkerhetsrisk. Marine
Clarin Hellman framförde en önskan om att fastighetsansvarig Bo Almgren hjälper till att ge
vaktmästarna stöd så de kan säkerställa att nödutgångarna inte blockeras. Även personalen
kan tänkas behöva mer utbildning i frågan. På någon plats saknas det en skylt med vem som
är brandskyddsansvarig och brandskyddskontrollant.
Avtackning:
Ordförande Viktor Lund avtackade Församlingsrådet för deras förtjänstfulla insatser och det
goda samarbetet under den gångna mandatperioden. Även Församlingsherde Lisa Westberg
tackades.

§ 104

Kommande sammanträde

Församlingsrådets nyvalde ordförande Viktor Lund kommer att kalla det nyvalda församlingsrådet till sammanträde i början av januari.

§ 105

Mötets avslutande

Ordförande Viktor Lund tackade alla deltagare och önskade en God Jul och ett välsignat
2020. Tillsammans lästes välsignelsen. Därefter förklarades sammanträdet avslutat.
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