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Plats och tid:   Högsbo församlingshem, 2020-01-15, kl. 18.00-20.15 

 

Beslutande: 

Viktor Lund, ordförande

Anita Edman 

Gustav Petersson Fernlöf 

Marine Clarin Hellman, ej närvarande 

Daniel Karlberg 

Dan Melander 

Lisa Westberg, församlingsherde, ej närvarande 

Anders Leitzinger, kyrkoherde 

   

Ersättare:  
Maria Gyllenhammar, tjänstgörande 

Yvonne Kjellström, ej närvarande 

Markus Leonsson 

Joanna Saguti Said, ej närvarnde 

 

Sekreterare:   Anna Pavlović Dahlberg 

 

Paragrafer:   §§ 1-19 

 

Underskrifter: Ordförande:______________________________________ 

     Viktor Lund  

 

 Justerande:______________________________________ 

     Gustav Petersson Fernlöf 

 

 Sekreterare:_______________________________________ 

    Anna Pavlović Dahlberg 

 

 

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ: Församlingsrådet i Högsbo församling, Carl Johans pastorat  

 

Sammanträdesdatum:     2020-01-15 Paragraf:  §§1-19 

 

Datum för anslags     Datum för anslags 

uppsättande: 2020-01-24   nedtagande:  2020-02-14 

 

 

Förvaringsplats för protokollet: Carl Johans församlingshem 

 

 

Underskrift:     ______________________________________ 
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§ 20 Öppnande 

 

Ordförande Viktor Lund hälsade alla välkomna och  förklarade mötet öppnat.  

Upprop förrättades. 

 

 

 

§ 21 Val av protokollsjusterare 

 

Församlingsrådet beslutade 

att utse Gustav Petersson Fernlöf till justerare för sammanträdet.  

att protokollet justeras senast fredagen den 28 februari 2020. 

 

 

 

§ 22 Dagordning 

 

Ordförande Viktor Lund redogjorde för ändringar i dagordningen. 

 

Församlingsrådet beslutade 

att fastställa dagordningen med de justeringar ordförande redogjort för. 

 

 

 

§ 23 Anmälan 
 

Ordförande Viktor Lund informerade att under församlingsherde Lisa Westbergs frånvaro 

kommer kyrkoherde Anders Leitzinger att ersätta henne i Församlingsrådet. 

 

 

 

§ 5 Församlingsrådets arbetsformer 

 

Ordförande Viktor Lund redogjorde för arbetsformen för Församlingsrådet: 

 

* Presidiet består av ordförande, vice ordförande samt församlingsherden. 

 

* Sekreterare utses av kyrkoherden bland tjänstemännen. 

 

* Protokollen skall justeras inom två veckor och de anslås på pastoratets anslagstavla i Carl 

Johans församlingshem. Så fort det är justerat skickas det ut till berörda parter. 

 

* Kallelsen skicka en vecka innan nästa sammanträde. 

 

* Samverkan med Kyrkorådet sker genom att en eller flera kyrkorådsledamöter väljs in i  

Församlingsrådet samt att Församlingsrådets ordförande är adjungerad till kyrkorådet om  

vederbörande inte redan är ledamot eller ersättare i kyrkorådet. 

 



Högsbo församling   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Carl Johans pastorat     

  Sammanträdesdatum   

Församlingsråd    2020-02-19              Nr 2/2020   

Just sign   Ordf sign 

3 

 

 

§ 7 Mottagande av Församlingsrådet 
 

Församlingsherde Lisa Westberg inbjöd alla i församlingsrådet att mottagas i gudstjänsten 

söndagen den 26 januari kl. 11 i Kaverös kyrka. 

 

 

 

§ 8 Val av vice ordförande i Församlingsrådet 
 

Ordförande Viktor Lund nominerade Marine Clarin Hellman till vice ordförande för mandat-

perioden 2020-2021. Inga fler nominering inkom. 

 

Församlingsrådet beslutade 

att enhälligt välja Marine Clarin Hellman till vice ordförande för mandatperioden 2020-2021. 

 

 

 

§ 9 Församlingskollekter 
 

Ordförande Viktor Lund berättade om riktlinjerna för församlingskollekterna som antogs 

2018-09-12. 

”Församlingskollekten bör i hög grad stödja ändamål där församlingens gemensamma gåva 

kan göra skillnad såsom vid församlingsnära verksamhet, diakonala hjälpbehov i närmiljön, 

och utvalda projekt inom Svenska kyrkans internationella arbete.” 

 

Församlingsrådet beslutade 
att behålla riktlinjerna för församlingskollekter som antogs 2018-09-12. 

att fastställa församlingskollekter enligt följande: 8 mars ACT Svenska kyrkan, 12 april Göte-

borgs kyrkliga stadsmission, 19 april Räddningsmissionen, 17 maj SKUT- Svenska kyrkan i 

utlandet samt 31 maj Frivilligorganisationen Agape.   

att vid dopgudstjänsterna under mandatperioden, 2020-2021, ta upp kollekt till ACT Svenska 

kyrkan, projekt 135 Filipinerna. 

att vid musikgudstjänsterna tillfaller kollekten församlingens kyrkomusikaliska verksamhet. 

att vid ”Manillagudstjänsten” tillfaller kollekten ACT Svenska kyrkan, projekt 135 Filipi-

nerna.  

att presidiet har fullmakt att vid behov ändra församlingskollekternas ändamål. Det skall  

anmälas vid nästkommande sammanträde med Församlingsråd. 

 

 

 

 

 

 

§ 10 Val av kyrkvärdar 

 

Församlingsherde Lisa Westberg fördrog nomineringarna till kyrkvärdar för mandatperioden. 

Följande personer har nominerats till kyrkvärdar i Högsbo församling: Daniel Karlberg, 
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Viktor Lund, Helena Backstad, Birgitta Bröjer, Anders Haag, Maria Gyllenhammar, Christel 

Backman och Elisabeth Henriksson. Inga fler nomineringar inkom. 

 

Församlingsrådet beslutade 
att välja Daniel Karlberg, Viktor Lund, Helena Backstad, Birgitta Bröjer, Anders Haag, 

Maria Gyllenhammar, Christel Backman och Elisabeth Henriksson till kyrkvärdar i Högsbo 

församling för mandatperioden 2020-2021. 

 

 

 

§ 11 Val inventarieansvarig  
 

Församlingsherde Lisa Westberg fördrog nomineringen till inventarieansvarig för Högsbo  

församling för mandatperioden.  

Följande person har nominerats till inventarieansvarig i Högsbo församling: Daniel Karlberg. 

Inga fler nomineringar inkom. 

 

Församlingsrådet beslutade 
att välja Daniel Karlberg till inventarieansvarig för Högsbo församling för mandatperioden 

2020-2021. 

 

 

 

§ 12 Val av församlingsombud till SKUT – Svenska kyrkan i utlandet 
 

Maria Gyllenhammar fördrog nomineringarna till församlingsombud för SKUT - Svenska 

kyrkan i utlandet för mandatperioden.  

Följande personer har nominerats till församlingsombud för SKUT: Anna Eliasson, Maria 

Gyllenhammar, Jerker Hamrén, Mabel Johansson, Regina Söderlund. Inga fler nomineringar 

inkom. 

 

Församlingsrådet beslutade 
att välja Anna Eliasson, Maria Gyllenhammar, Jerker Hamrén, Mabel Johansson, Regina Sö-

derlund till församlingsombud för SKUT – Svenska kyrkan i utlandet för mandatperioden 

2020-2021. 

 

 

 

§ 13 Val av församlingsombud till ACT Svenska kyrkan 
 

Maria Gyllenhammar fördrog nomineringarna till församlingsombud för ACT Svenska  

kyrkan för mandatperioden.  

 

 

 

Följande personer har nominerats till församlingsombud för ACT Svenska kyrkan: Anna  

Eliasson, Maria Gyllenhammar, Jerker Hamrén, Mabel Johansson, Regina Söderlund. Inga 

fler nomineringar inkom. 
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Församlingsrådet beslutade 
att välja Anna Eliasson, Maria Gyllenhammar, Jerker Hamrén, Mabel Johansson, Regina  

Söderlund till församlingsombud för ACT Svenska kyrkan för mandatperioden 2020-2021. 

 

 

 

§ 14 Upplåtelse av kyrka 
 

Med upplåtsel av kyrka menas att församlingens kyrkor får upplåtas till annan verksamhet än 

den som föreskrivs i kyrkoordningen.  

 

Församlingsrådet beslutade  

att delegera upplåtandet av Högsbo församlings kyrkor till församlingsherde Lisa Westberg 

under mandatperioden 2020-2021. 

 

 

 

§ 15 Församlingsherden informerar 
 

Församlingsherde Lisa Westberg informerade om rådande personalsituation. Under våren 

kommer Lars Olsson och Hans Damerau att vikariera för komminister Anna Eliasson under 

hennes tjänstledighet. Receptionist Olof Bergström har sagt upp sig från sin tjänst och slutar 

den 20 januari 2020. Båda diakonerna i sjukhuskyrkan Ann-Christine Grosshög och Nadia 

Haag är åter i tjänst efter sina respektive sjukskrivningar.  

 

Församlingsherde Lisa Westberg har ansökt om regeringspengar för år 2020 till boendet för  

ensamkommande flyktingar som Frivilligorganisationen Agape driver i Högsbos församlings-

hem.  

 

Högsbo smedja är samlingsnamn för Högsbo församlings omställningsarbete kring miljö och 

klimat. Under våren kommer det bland annat att firas temamässor med samtal. 

 

Satsningarna inom barn- och familjearbetet som startade under 2019 fortsätter i Kaverös 

kyrka. 

 

 

 

§ 16 Övriga frågor 
 

Marine Clarin Hellman påminde om Kyrkorådets beslut att efter 2020-02-01 inte längre  

annonsera predikoturerna i Göteborgs-Posten. Med anledning av detta önskar hon att försam-

lingen ännu tydligt informerar om det kalendarium som trycks varje månad för respektive för-

samling och att man kan få det hemskickat.  

 

 

Anita Edman önskade att församlingen kan stå för kostnaderna för Västtrafiks periodkort till 

de unga män som bor på Frivilligorganisationen Agapes boende i Högsbo församlingshem. 

Hon framförde också en önskan om att kunna göra ett välgörenhetsevenemang till förmån för 

dem. 
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§ 17 Kommande sammanträde 

 

Ordförande Viktor Lund redogjorde för det förslag till sammanträdesdatum som togs fram vid 

sammanträdet den 18 december 2019. Församlingsrådet sammanträder ungefär en gång i  

månaden. Under våren kallar Kyrkoherde Anders Leitzinger samtliga församlingsråd till två 

gemensamma sammanträden i Carl Johans församlingshem. Nytt för i år är även att Försam-

lingsrådet vid ett tillfälle träffas tillsammans med personalen för att gå igenom verksamhets-

planerna för det kommande året. Vid detta tillfälle inbjuds samtliga att före sammanträdet 

delta i gudstjänsten i Kaverös kyrka kl. 11. 

 

Församlingsrådet beslutade  

att sammanträda onsdagarna 19 februari, 6 maj och 17 juni kl. 18 i Högsbo församlingshem 

och tisdagarna 10 mars och 7 april kl. 18 i Carl Johans församlingshem samt söndagen den  

6 september kl. 12.30 i Kaverös kyrka. 

 

 

 

§ 18 Barnkonsekvensanalys 

 

Församlingsrådet gick igenom sammanträdets beslut och fann att man inte fattat några beslut 

som har någon negativ konsekvens för barn och unga. 

 

 

 

§ 19 Mötets avslutande 

 

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

förklarades sammanträdet avslutat. 

 


