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Plats och tid: Masthuggskyrkans Annex, Klingnersalen 
 Tisdagen den 18 februari 2020, kl 18.30-20.45 
 
Beslutande: Anna Stenberg, ordf 
 Bo Olsson Bergström 
 K-G Fridman 
 Karin Opperdoes 
 Lena Sandberg 
 Marika Palmdahl, församlingsherde 
 
Ersättare: Beata Åhrman Ekh 
 Viola Janson 
 Daniel Ulfheden 
 
Sekreterare: Marika Palmdahl 
 
Justerare: Bo Bergström 
 
Paragrafer: 1 - 14 
 
Underskrifter: 
Ordförande: ___________________________________ 
 Anna Stenberg 
 
Justerare: ___________________________________ 
 Bo Bergström 
   
Sekreterare: ___________________________________ 
 Marika Palmdahl 
___________________________________________________________________________
  
ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Församlingsrådet i Masthuggs församling 
Sammanträde: Tisdagen den 18 februari 2020 
 
Datum för anslags uppsättande: 2020- 
Datum för anslags nedtagande: 2020- 
 
Förvaringsplats för protokollet:  Carl Johans församlingshem, 
  Carl Johans kyrkoplan 1, Göteborg  
 
 
Underskrift: ____________________________________ 
 Marika Palmdahl   
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§ 1 Mötets öppnande  
Ordföranden öppnade mötet. Bön hölls. Upprop skedde. 
 
 
§ 2 Val av protokollsjusterare  
Bo Bergström valdes att justera dagens protokoll. 
 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med en övrig punkt. 
 
 
§ 4 Förra sammanträdets protokoll 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 5 Aktuellt från kyrkorådet 
Bo Bergström redogjorde för aktuellt från kyrkorådet. 
 
 
§ 6 Rapporter och information 
Församlingsherden informerade om: 
 
• Masthuggs församling samlar påskens gudstjänster under ett sammanhållande tema - 

Oväntat möte. Det kommer att bli en kommunikationssatsning där passionsberättelsens 
olika teman och det sammanhållande temat landar i lokalområdet. 

• Gudstjänstsatsning under 2020. Vi kommer att jobba med olika frågor kring gudstjänsten. 
En grupp i personalen driver arbetet framåt. Frågorna återkopplas till församlingsrådet för 
samtal under året.  

• Förändrad verksamhet på tisdagar. Pilgrimscentrums öppettid tas bort. Istället blir det 
vandring, verkstad och gemenskap innan mässan. Bibelstudium, drömgrupp vandrings-
studiecirkel och kör efter mässan. 

• Upptäck Masthuggskyrkan – den upplevelsevandring som har skapats i Masthuggskyrkan 
kommer att kompletteras med en bok för barn. Den lanseras under våren. 

 
 
§ 7 Beslut på delegation 
Församlingsherden har beslutat om upplåtande av kyrka för ett flertal konserter under 2020. 
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§ 8 Beslut om kollektändamål för församlingskollekter april - december 2020 
Kyrkvärdarna har tagit fram förslag på församlingskollekter från 10 april till 31 december 
2020. 
Församlingsrådet beslutade att anta kyrkvärdarnas förslag till församlingskollekter gällande 
från 10 april till 31 december 2020. (Dnr: Ärende FPMh-2020-4, handling 1) 
Barnkonsekvensanalys: Beslutet har positiva konsekvenser för barn med föräldrar med låg 
inkomst i närområdet och i Göteborg i stort.  
 
 
§ 9 Församlingsrådets uppdrag 
Församlingsrådet gick igenom pastoratets årshjul för församlingsråd och ämnen för beslut för 
rådets sammanträden under året.  
 
 
§ 10 Ombyggnation i Masthuggskyrkan 
Församlingsherden gjorde en lägesbeskrivning av den planerade ombyggnationen i 
Masthuggskyrkan. Byggandet av två kontor samt pentry i Margareta Brandby Cöster-rummet 
uppskattas starta i maj 2020. Två byggmöten har ägt rum hittills under året. Lagkrav kring 
arbetsmiljö och kyrkoantikvariska hänsynstagande tas i beaktande under processens gång.  
 
 
§ 11 Inbjudan till verksamhetsplanering söndagen den 6 september 2020 
Församlingsherden inbjöd församlingsrådet att delta i möte 6 september kl 12.30 för att 
diskutera medarbetarnas verksamhetsplaner för 2021.  
 
 
§ 12 Verksamhetsuppföljning 2019 
Församlingsherden redogjorde för verksamhetsuppföljningen 2019.  
Det som särskilt lyftes fram var att församlingens prioritering på de kyrkliga högtiderna har 
fått effekt, att församlingsbyggande projektet The superstar genomfördes med stor framgång 
och att utdelning av ekonomiskt stöd till behövande har ökat. Det konstaterades också att 
personalminskning på grund av sjukskrivningar särskilt har påverkat området undervisning.  
 
 
§ 13 Övriga frågor  
Ny mötestid för församlingsrådet. 
Församlingsrådet beslutade att ställa in mötet 8 september. Nytt sammanträde blir istället 
6 september. Då deltar församlingens medarbetare och presenterar verksamhetsplanerna för 
2021. 
 
 
§ 14 Avslutning  
Ordföranden avslutade mötet och välsignelsen lästes. 
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