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HÄRNÖSANDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
PASTORAT 
SÄBRÅ FÖRSAMLINGS DATUM 2019-02-20 
Församlingsrâd 

Plats och tid: Kyrkkällan i Älandsbro 17.30 - 19.00 
Beslutande markeras med X. Icke tjänstgörande ersättare, som är närvarande anges med N. 
Frånvaro markeras med 0. 

Ledamöter Ersättare 
Rolf Larsson N Ann Sofie Höij 
Åsa Svanholm O Yvonne Östman 
Egon Nordin 
Lars Edin 
Anne Marie Thornell 

><><><><><>< 

Komminister Ulf Andersson 

Övriga deltagande: 

Utses att justera Åsa Svanholm 
.7 

/ 4 

Sekreterare M/ÖÖP/k mångfé 1 - 13 
Tf. Marga ta Wänglund 

Ordförande / 
Rolf sson 

Justerare ($á/ á ámálfém 
Åsa Svanholm 

ANSLA G/BE VIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag, 
Organ Säbråjörsamlingsrâd 
Sammanträdesdatum 2019-02-20 Datum för anslags uppsättande 2019-02-28 

Datum för anslags nedtagande 2019-03-28 
Förvaringsplats för protokoll Församlingsexpeditionen, Franzéngatan 18
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Underskrift Eeva lök/l ZL/l/L (/ 
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Inledning 
Komminister Ulf Andersson leder Mässan som inleder dagens 
sammanträde. 
Ordf. hälsar ledamöterna välkomna och förklarar mötet öppnat 

Adjungerande av Margareta Wänglund samt upprop 
Komminister Ulf Andersson föreslår Margareta Wänglund som adjungerad 
sekreterare för mötet. 

Församlingsrådet beslutar 
att godkänna Margareta Wänglund som adjungerad sekreterare för mötet. 

Sekreteraren förrättar upprop. 

Val av justerare för mötet 
Åsa Svanholm föreslås justera dagens protokoll. 

Församlingsrådet beslutar 
att utse Åsa Svanholm att justera dagens protokoll. 

Tid och plats för justering 
Justering föreslås äga rum onsdagen den 27 februari 2019 på 
pastorsexpeditionen i Härnösand. 

Församlingsrådet beslutar 
att justering av protokollet sker onsdagen den 27 februari 20l9 mellan 
13.00 - 15.00 på pastorsexpeditionen i Härnösand. 

Godkännande av kallelse och fastställande av föredragningslista 
Kallelse med ärendelista har varit utsänd. 

Församlingsrådet beslutar 
att godkänna utsänd kallelse och ärendelista. 

Föregående nrotokoll 2018-11-21 
Ordförande går igenom protokollet, samtliga ledamöter noterar att 
utdelningen av julblommoma gick bra. Konstaterar att det är synd att tiden 
inte räcker till att stanna längre för en pratstund. 

F örsamlingsrådet beslutar 
att godkänna och lägga protokollet 2018-11-21 till handlingarna.
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Utvärdering av 2018 -års verksamhet 
Komminister Ulf Andersson redogör för årets verksamhet. Vår uppfattning 
är att vi hittat en modell som fungerar, bl.a. med gudstjänsterna på 
Kyrkkällan som utvecklats positivt, närheten till de boende i Älandsbro 
centrum är en Viktig del. Verksamheten i kyrkan, med flera 
musikgudstjänster och andakter med musik under sommarmånadema, har 
också fungerat bra. 

Församlingsrådet beslutar 
att lägga utvärderingen till handlingarna, 

Planering framöver 
Komminister Ulf Andersson delar ut planering juni 2019 och framåt. 
Diakon Berit Selling har meddelat att det planeras för två bussuttlykter 
samt att tankarna är att ha loppis i bagarstugan under fyra veckor i sommar, 
1 - 26 juli, 1 övrigt är det inga större förändringar. 

Församlingsrådet finner 
att planeringen ser bra ut och lämnar den Vidare till Kyrkoherde/Domprost 
för fastställande. 

erkkaffe på e rkkällan, Palmsöndag 14 april kl 15.00 
Komminister Ulf Andersson informerar om planeringen på Palmsöndagen. 
Invigning av skänkt altaxtavla, mindre konstutställning mm. Domprost Kent 
Nordin närvarar. Föreslås att törsamlingsrådet ansvarar för kyrkkaffet och 
Åsa Svanholm är tillfrågad, övriga ledamöter ställer upp med Åsa som 
samordnare. 

Församlingsrådet beslutar 
att församlingsrådet ansvarar för kyrkkaffe på Kyrkkällan på 
Palmsöndagen med Åsa Svanholm som samordnare. 

Nationaldagsfirande på e rkkällan 6 iuni 2019 
Komminister Ulf Andersson informerar om planerna att, som tidigare år 
ordna med nationaldagsflrande på Kyrkkällan. Tidigare år har Anne Marie 
Thornell, Margareta Wänglund och Lars Edin ansvarat för firandet. 
Församlingen bjuder på smörgåstårta. 

F örsamlingsrâdet beslutar 
att i likhet med tidigare år ordna med nationaldagsfirande på Kyrkkällan 
samt 
att Anne Marie Thomell, Margareta Wänglund och Lars Edin ansvarar för 
inköp av smörgåstårta mm inför firandet. 

Övriga frågor 
Komminister Ulf Andersson tar upp frågan om församlingskollekter. De 
flesta kollekterna är riks- och stiftskollekter. Föreslås att församlingsrådet 
ger komminister Ulf Andersson i uppdrag att bestämma 
törsamlingskollektema.
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Församlingsrådet beslutar 
att komminister Ulf Andersson får i uppdrag att bestämma vart 
församlingskollektema ska gå. 

Nästa möte 
Nästa möte föreslås till onsdagen den 15 maj kl 17.30. Plats: Kyrkkällan. 

Avslutning 
Ordförande tackar ledamöterna för kvällens sammanträde. Lämnar ordet till 
komminister Ulf Andersson som leder oss i Sinnesrobönen och läser 
Välsignelsen.


