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HÄRNÖSANDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
PASTORAT 
SÄBRÅ FÖRSAMLINGS DATUM 2019-05-15 
F örsamlingsråd 

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 ?En Soñe Höij 
Åsa Svanholm O Yvonne Ostman 
Egon Nordin 
Lars Edin 
Anne Marie Thornell 
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Komminister Ulf Andersson 
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Ordförande 
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ANSLAG/BE VIS 

Protokollet är justerat, Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Säbråförsamlingsråd 
Sammanträdesdatum 2019-05-15 Datum för anslagsuppsättande 2019-05-24 
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Inledning 
Komminister Ulf Andersson leder Mässan som inleder dagens 
sammanträde. 
Ordf. hälsar ledamöterna välkomna och förklarar mötet öppnat 

Adiungerande 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 
Anne Marie Thornell föreslås justera dagens protokoll. 

Församlingsrådet beslutar 
att utse Anne Marie Thornell att justera dagens protokoll. 

Tid och plats för justering 
Justering föreslås äga rum torsdagen den 23 maj 2019 på 
församlingsexpeditionen i Härnösand. 

Församlingsrådet beslutar 
att justering av protokollet sker torsdagen den 23 maj 2019 mellan 13.00 - 
15.00 på församlingsexpeditionen i Härnösand. 

Godkännande av kallelse och fastställande av föredragningslista 
Kallelse med ärendelista har sänts till ledamöterna. 
Komminister Ulf Andersson anmäler ytterligare ärenden: 

0 Ny punkt: Gökotta 
0 Under punkten Övriga frågor: Stiftfesteni Östersund, 

Skrivelse/vädjan om församlingsanslag till Svenska kyrkans 
gemensamma internationella arbete 

Församlingsrådet beslutar 
att efter komplettering godkänna ärendelistan. 

Föregående protokoll 2019-02-20 
Ledamöterna har tagit del av protokollet, inga erinringar. 

Församlingsrådet beslutar 
att godkänna och lägga protokollet 2019-02-20 till handlingarna.
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Planering för resten av året 
Komminister Ulf Andersson delar ut planering 2019. Följer i stort sett 
tidigare år, Musikandakt fyra onsdagar i juli, ñiluftsmässa i 
prästgårdsparken och senioremas dag i september. 

Församlingsrådet 
lämnar planeringen vidare till Kyrkoherde/Domprost för fastställande. 

Nationaldagsfirande 6 juni 2019 
Planerar for nationaldagsfirande som tidigare. Marco Fonseca och Annika 
Östman medverkar. Torgny Åström talar. Smörgåstårta beställs från Ica 
Maxi, Margareta Wänglund, Anne Marie Thornell och Lars Edin ansvarar 
för serveringen. 

F örsamlingsrådet beslutar 
att nationaldagsñrande ñras på kyrkkällan den 6 juni 2019 enligt 
ovanstående planering. 

Seniorernas dag 29 september 2019 
Komminister Ulf Andersson informerar om senioremas dag som blir den 29 
september 2019. Föreslås att uppdraget att beställa mat mrn lämnas till 
diakon Berit Selling. De ledamöter som har möjlighet ställer upp med det 
praktiska, dukning, servering mm. Meddela Berit Selling. 

Församlingsrådet beslutar 
att senioremas dag genomförs enligt ovanstående planering. 

Gökotta 30 maj 2019 kl 09.00 
Årets gökotta blir hos Egon Nordin i Skabäcken. Marco Fonseca och 
Annika Östman medverkar. Anne Marie Thornell och Ingrid Flodin 
ansvarar för servering. 

F örsamlingsrådet beslutar 
att gökottan äger rum hos Egon Nordin i Skabäcken med ovanstående 
planering. 

Tankar inför nästa års planering 
Komminister Ulf Andersson informerar om arbetet med 
församlingsinstruktion. Verksamheten på kyrkkällan fungerar bra, de 
boendei närområdet börjar tyvärr åldras och får svårare att komma till 
kyrkkällan. 
Då det gäller verksamheten i kyrkan och församlingsgården, behöver vi 
tänka igenom och utveckla de mässor vi brukar ha en gång i månaden, samt 
våra musik- och familjegudstjänster. Då det gäller att utveckla och stärka 
deltagandet i våra familjegudstjänster, vore det bra om någon form av 
barnkör eller liknande skapas i församlingen.
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Församlingsrådet beslutar 
att överlämna tankarna kring verksamheten till kyrkoherde/domprost inför 
arbetet med församlingsinstruktionen. 

Ovriga frågor 
. Stiñsfest i Östersund 21-22 september 2019. 

Enligt uppgift erbjuds två ledamöter från varje församlingsråd att 
åka till Östersund. Anne Marie Thornell och Egon Nordin anmäler 
intresse. Komminister Ulf Andersson ansvarar för anmälan. 

0 Ordförande informerar om skrivelse från Svenska kyrkans 
internationella arbete ang. vädjan om församlingsanslag. 

Församlingsrådet beslutar 
att lägga informationen om Stiñsfesten till handlingarna, 
att komminister Ulf Andersson ansvarar för att anmäla de som anmält sig 
intresserad samt 
att lägga skrivelsen om vädjan om församlingsanslag till handlingarna. 

Nästa möte 
Nästa möte föreslås till onsdagen den 18 september 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 
välsignelseni


