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Plats och tid: Carl Johans församlingshem 
 Tisdagen den 10 mars 2020, kl 18.00-20.40 
 
Beslutande: Anna Stenberg, ordf 
 Bo Olsson Bergström 
 K-G Fridman 
 Lena Sandberg 
 Daniel Ulfheden (tjänstgörande ersättare) 
 Marika Palmdahl, församlingsherde 
 
Ersättare: Beata Åhrman Ekh 
 
Sekreterare: Annelie Dahlgren 
 
Justerare: K-G Fridman 
 
Paragrafer: 15 - 23 
 
Underskrifter: 
Ordförande: ___________________________________ 
 Anna Stenberg 
 
Justerare: ___________________________________ 
 K-G Fridman 
   
Sekreterare: ___________________________________ 
 Annelie Dahlgren 
___________________________________________________________________________
  
ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Församlingsrådet i Masthuggs församling 
Sammanträde: Tisdagen den 10 mars 2020 
 
Datum för anslags uppsättande: 2020- 
Datum för anslags nedtagande: 2020- 
 
Förvaringsplats för protokollet:  Carl Johans församlingshem, 
  Carl Johans kyrkoplan 1, Göteborg  
 
 
Underskrift: ____________________________________ 
 Annelie Dahlgren   
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Kyrkoherde Anders Leitzinger informerade samtliga fyra församlingsråd, före 
församlingsrådets möte om kyrkorådets förslag till verksamhetsram. Denna diskuterades 
under mötet, se § 18. 
 
 
§ 15 Mötets öppnande  
Ordföranden öppnade mötet. Upprop skedde. 
 
 
§ 16 Val av protokollsjusterare  
K-G Fridman valdes att justera dagens protokoll. 
 
 
§ 17 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes efter att man lagt till två punkter. 
 
 
§ 18 Samtal verksamhetsram 
Församlingsrådet diskuterade det förslag som kyrkorådet tagit fram ang gemensamma 
områdesinriktningar i Carl Johans pastorat samt Masthuggs områdesinriktningar. 
 
För Masthuggs församlings del är det: 
• Ytterligare bredda den musikaliska inriktningen på musikgudstjänster, konserter och 

gudstjänstmusik så att de möter fler ålderskategorier. 
• Verksamheterna för barn skall vända sig till barn i åldrarna 6-12 år. 
• Fortsätta utveckla pilgrimscentrum. 
 
När församlingsherde Marika Palmdahl skriver förslag till verksamhetsram i Masthuggs 
församling, så kommer dessa områdesinriktningar att framgå. Masthuggs församlings 
verksamhetsram kommer att diskuteras vid nästa församlingsrådsmöte. 
 
 
§ 19 Information om miljödiplomeringen 
Miljögruppen har haft möte med diplomerare på Göteborgs stift. De anser att Masthuggs 
församling har uppnått kriterierna för Miljödiplomering nivå 1. Miljödiplomeringen kommer 
att äga rum i maj. Församlingsherden återkommer med datum.  
 
 
§ 20 Val av representant från församlingsrådet till miljögruppen efter Kerstin Ahnberg 
Daniel Ulfheden valdes till representant från församlingsrådet till miljögruppen. Han kommer 
att delta vid miljödiplomeringen i maj. 
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§ 21 Mindre investeringsäskande 
Församlingsrådet beslutade att ställa sig bakom församlingsherdens skrivelse ang ett mindre 
investeringsäskande som skall lämnas till kyrkorådet för beslut. 
(Dnr: Ärende P-2020-21, handling 1) 
 
Det gäller förstärkning av köket i Klingnersalen, Masthuggskyrkans annex med ugn. När 
Repslagargården inte längre kan användas har församlingen ingen möjlighet till uthyrning 
med ugn och kan inte heller i egen verksamhet behandla mat som kräver ett utrustat kök. Med 
ugn tillkommer också behov av en fläkt. Man behöver även byta en del slitna skåpsluckor 
samt kakla ytterligare. 
 
Arbetet beräknas kosta 35.095 kr om arbetet utförs med interna resurser alternativt 35.095 kr 
plus 45.000 kr om arbetet utförs av extern firma. 
 
Beslutet har inga negativa konsekvenser för barn i församlingen. 
 
 
§ 22 Övriga ärenden 
Församlingsherden lovade att skicka ut ritningar och underlag för ombyggnationen i 
Masthuggskyrkans Margareta Brandby Cöster rum. Församlingsherden önskar återkoppling 
från församlingsrådet. 
 
 
§ 23 Avslutning 
Ordföranden avslutade mötet och välsignelsen lästes. 
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