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FR 31 § Mötets öppnande 

Kvällen inleds med att församlingsrådet och kyrkvärdarna fikar 
tillsammans. Därefter hälsar ordförande Margareta Byström 
ledamöterna Välkomna till mötet. Komminister Knapp Anna läser 
föregående söndags episteltext om ”vägen till livet” och pratar kon 
utifrån den. 

FR 32 § Upprop och godkännande av kallelsen och ärendelistan 

Upprop hålls. Utskickad kallelse och ärendelista godkänns med 
följande punkter under övriga frågor: 

- Verksamhetsinriktning; infogas under FR 38 § 
- Överlåtelse av altarbord från Gussjö kapell 
- F asteauktionen; samtal kring genomförandet 
- Att avsluta sin period i församlingsrådet innan två år 
- Välja in ny kyrkvärd 

FR 33 § Val av justeringsperson 

Till attjustera dagens protokoll väljs, jämte ordförande, Annica 
Nilsson 

FR 34 § Godkännande av föregående protokoll 

Ingen av ledamöterna har något att erinra mot föregående protokoll 
som därmed kan läggas till handlingarna. 

FR 35 § Gudstjänststatistik & information feb - maj 2019 

2019-03-10 Lekmannaledd gudstjänst, 33 personer närvarande. 
Jörgen Kristiansson från Gussjö talade utifrån dagens bibeltexter. 

2019-03-24 Konstmässa med Birgitta Nordin, 43 närvarade och 
Stigsjökören bidrog med sång och musik. 

2019-04-04 Fasteauktion, 55 personer kom och bidrog generöst till 
fastekampanjen samt lyssnade till Stigsjökören. 

2019-04-14 Temagudstjänst ”Vandra genom bibeln”, 26 deltagare. 

Mycket uppskattad gudstjänst som höll en hög pedagogisk nivå. 

F arts. nästa sida 
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Forts. FR 35 § 

2019-04-21 Påskdagen, välbesökt mässa med 63 deltagare och sång 
av Stigsjökören. Efteråt bjöds deltagarna på en enkel lunch. 

2019-05-05 Familjegudstjänst för små och stora, 37 deltagare som 
inleddes med kyrkfrukost. 

Gudstjänstplan 2019 

Knapp Anna delar ut en planering för resterande delen av 2019 och 
går översiktligt igenom den. Frågan kring friluftsgudstjänster har 
diskuterats på kyrkvärdsträffen och Anna berättar om synpunkter 
kring dess vara eller icke vara. Församlingsrådet resonerar vidare 
kring friluftsgudstj änster. 

Stigsjö Församlingsråd beslutar 

M inte delta i några friluftsgudstjänster förutom i Janne 
Vängmantorpet i år. Om vädret tillåter så kommer några 
gudstjänster /musik i sommarkväll att äga rum i Gröna rummet, 
i anslutning till kyrkan. 

Församlingskollekt för 2019 

Stigsjö församlingsråd beslutar 

Att kollekten vid nedanstående datum går till följande ändamål: 

2019-06-30 musikverksamheten 
2019-07-07 ACT 
2019-07-14 Open doors (Sverker tar fram informationsblad) 
2019-07-21 musikverksamheten 
2019-07-28 ACT 
2019-08-04 musikverksamheten 
2019-08-11 kl. 14.00. Sveriges kristna råd 
2019-08-25 P45 
2019-09-08 Mariafonden 
2019-10-06 Mariafonden 
2019-10-20 ACT 
2019-10-27 SKUT 
2019-11-24 Open Doors 
2019-12-08 musikverksamheten 
2019-12-28 musikverksamheten
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FR 38 § Verksamhetsplan/Budgetäskande och församlingens 
verksamhetsinriktning. 

Information från Knapp Anna om det pågående budgetarbetet inför 
2020. Samtal förs kring församlingens verksamhet och önskvärd 
inriktning framgent. Resonemang kring möjlighet att anordna 
sopplunch eller dylikt för daglediga. Församlingsrådet är också 
angelägna om att arbetet kring förändringen/ombyggnaden av 
Stigsjö kyrka drivs på. 

FR 39 § Information om aktuella utbildningstillfállen under 2019 

Utbildning om HLR (Hjän- och lungräddning) vid två tillfällen; 
2019-06-04 samt 2019-06-12, båda klockan 17.30 - 21.00 i 
församlingshcmmet i Härnösand. Anmälan görs till Härnösands 
pastorat. 

Önskemål lyfts fram från ledamot Karin om att hålla en 

genomgång i Stigsjö kyrka och församlingshem på temat HLR, 
eventuellt tillsammans med vaktmästama, för att ha lokal 
kännedom om brandskydd etc. 

FR 40 § Bordlagda frågor från mötet 2019-02-06 

Församlingskollekt FR 24 §; kollektändamål Open Doors; i 
tjänst för världens förföljda kristna. 

Stigsjö församlingsråd beslutar: 

& välja organisationen Open Doors som mottagare för 
församlingskollekt vid valda tillfällen. 

Mikrofoner och högtalare till kören FR 29 §. Knapp Anna åtar 
sig att prata med vaktmästare Peter Norberg om det förslag han 
lämnat på utrustning. 

Ersättning till körledarna i väntan på ny kantor, FR 29 §. Knapp 
Anna informerar om att det finns ett beslut om att ersättning ska 

utgå till körledarena i Stigsjökören. 

Informationsblad till Coop Brunne, FR 29 §. Pastoratets 
informationsansvarige har fått sätta upp ett ställ inne i affären 
med information om aktuell verksamhet i församlingen. 
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FR 41 § Information om kommande aktiviteter 

- 2019-05-26 Församlingsfest i Stigsjö med sedvanlig lunchbuffé. 
Knapp Anna ansvarar för att beställa någon variant av ”planka” 
via catering. Till maten serveras vanligt vatten, till kaffet 
inhandlas småkakor. Margareta åtar sig att fråga ledamöterna 
Anders, Mia och Erica om hjälp att ordna med lunchen. 

- 2019-06-02 Stigsjörens sommarkonsert, kören ordnar med cider 
och tilltugg efteråt. 

FR 42 § Information om övriga aktiviteter 

- 2019-06-18 Personalgolf PERGIS kommer äga rum vid Puttoms 
GK i Örnsköldsvik och anmälan ska ske senaste 2019-06-16. 

- 2019-09-21 , 22 Stiftsfest i Östersund. Ledamot Sverker åker 
som representant för kyrkorådet och ledamot Jamie för 
församlingsrådet. 

FR 43 § Överlåtelse av altarbord från Gussjö kapell 

Ordförande i Viksjö församlingsråd kontaktade ordförande för 
Stigsjö församlingsråd och ställde frågan om det är möjligt att få 
ta över eller låna det altarbord som blivit över när man ñck 
utrymma lokalen i Gussjö föreningshus, där ett tillfälligt 
kyrkorum hade ställts i ordning. För närvarande finns detta 
altarbord förvarat hos före detta kyrkvaktmästare Gunnar Hamrin. 

Stigsjö församlingsråd beslutar 

M överlåta altarbordet till Viksjö församling, 

FR 44 § F asteauktionen; samtal kring genomförandet 

Ledamöterna är eniga om att det fungerade bra att inleda kvällen 
med en gemensam måltid. Deltagandet av miniorer och juniorer 
uppskattades. Generösa bud för de inlämnade gåvorna gav ett 
bidrag på cirka 20 000 kr till fastekampanjen.
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Att avsluta sin period i församlingsrådet på två år (2018-2019) 

Möjlighet finns att avsluta sitt deltagande i församlingsrådet efter 
att en period på två år har löpt ut och detta anmäls i så fall till 
ordförande Margareta Byström. Ny efterträdare behöver då 
nomineras och väljas in. Margareta kommer att ställ frågan till 
pastoratets expedition hur och när anmälan om avsägelse som 
ledamot eller suppleant i församlingsråden ska redovisas, 
Nuvarande mandatperiod löper ut 2019-12-31 och ett 
nomineringsval hålls i samband med Skördemässan 2019-10-13. 
Nästa period på två år gäller förtiden 2020-2021. 

Välja in ny kyrkvärd 

Stigsjö församlingsråd beslutar: 

M utse Olle Parkman till ny kyrkvärd. 

Nästa möte och avslut 

Stigsjö församlingsråd beslutar: 

M hålla sammanträde vid följande datum; 2019-09-04 klockan 18.30. 

Margareta tackar för dagens möte och hälsar oss välkomna till 
nästa sammanträde som hålls 2019-09-04 klockan 18.30. 
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