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FR 48 § Mötets öppnande 

Kvällen inleds med att församlingsrådet och kyrkvärdarna ñkar 
tillsammans. Därefter hälsar ordförande Margareta Byström 
ledamöterna välkomna till mötet. 

FR 49 § Upprop och godkännande av kallelsen och ärendelistan 

Upprop hålls. Margareta informerar om att ersättare Erica avsagt sig 
sin plats, som därmed blir vakant. Vid kvällens sammanträde blir 
ersättare Sandra beslutande. 

Utskickad kallelse och ärendelista godkänns med följande tillägg 
under övriga frågor: 

- Nomineringsval till församlingsrådet 
- Stigsjökören 
- Informationsmaterial 

FR 50 § Val av justeringsperson 

Till att justera dagens protokoll väljs, jämte ordförande, Sandra 
Högberg. 

FR 51 § Godkännande av föregående protokoll 

Ingen av ledamöterna har något att erinra mot föregående protokoll, 
som därmed läggs till handlingarna. 

FR 52 § Gudstjänststatistik & information maj - augusti 2019 

Komminister Knapp Anna går igenom statistiken avseende antalet 
deltagare under perioden maj - augusti. Vid de flesta gudstjänster 
och mässor har det bjudits på ett enkelt kyrkñka i kyrkgången eller 
utomhus vid kyrkporten, vilket varit mycket uppskattat. 

2019-05-26 Församlingsfesten. Hölls i Stigsjö församling 

2019-06-02 Stigsjökörens avslutning, Musik i sommarkväll. 
Välbesökt med 130 besökare. 

2019-06-22 Midsommardagen, friluftsmässa. Nio deltagare totalt. 
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Forts. FR 52 § 

2019-06-30 - 2019-07-28 Musik i sommarkväll. Uppskattade 
kvällar med varierad musik. 

2019-08-11 Janne Vängmantorpet. Få besökare då det regnade hela 
dagen. 

2019:08-25 Vandring till Hässjö. Åtta personer deltog i vandringen 
från Oje till Hässjö. 

Gudstjänstplan 2019 

2019-09-15 Seniorernas dag. Mat införskaffas genom catering' 
Margareta hjälper till med dukning och införskaffande av kaka till 
kaffet. Eventuellt kan även Sverker och Jamie bistå vid 
undanplockning och diskning. 

2019-09-29 Kyrkfrukost inför ekumenisk familjegudstjänst. Sandra 
kan hjälpa till med att ordna frukosten. Margareta ställer frågan till 
ledamöterna Mia och Annica om någon av dem kan vara behjälplig. 

2019-10-13 Skördemässa med efterföljande auktion av skördens 
resultat, samt nomineringsmöte till törsamlingsrådet. 
Församlingsrådet anordnar kyrkkaffe med smörgås under auktionen. 

2019-11-01 - 2019-1 1-02 Öppen kyrka under allhelgonahelgen. 

2019-1 1-17 F amiljemässa med kyrkfrukost. Ledamöterna Anders 
och Karin ordnar frukost. 

2019-12-01 Adventsmässa. 

2019-12-15 Familjegudstjänst Lucia kl. 11.00. Frågan väcks om 
gudstjänsten istället ska förläggas till kl. 15.00. 

2019-12-24 Julspel kl. 11.00 och midnattsmässa 23.001 

VerksamhetsplanlBudgetäskande 2020 

Knapp Anna informerar om att det ekonomiska läget är kärvt, då det 
föreligger ett stort budgetunderskott. De verksamhetsansvariga i 
pastoratet har fått uppgift att minska äskandena med 10 %. 
Församlingsrådet resonerar kring frågan och avvaktar vidare 
information från Knapp Anna och kyrkorådet.
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Information om aktuella utbildningstillfällen under 2019 

Utbildning för sekreterarna i törsamlingsrâden efterfrågas. 

Kvarvarande eller bordlagda frågor från mötet 2019-05-15 

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

Information om kommande aktiviteter 

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

Överlåtelse av altarbord till Viksjö församling 

Altarbordet är överlämnat och invigt. 

Nomineñngsval till församlingsrådet 

Ledamöterna i Stigsjö törsamlingsråd behöver fundera Över huruvida de 
önskar fortsätta i församlingsrâdet, ifall de under nomineringsmötet blir 
nominerade. Ordförande kommer att ta kontakt med samtliga ledamöter 
och ställa frågan om de önskar bli nominerade inför kommande 
mandatperiod. Knapp Anna åtar sig att leda själva nominerings- 
förfarandet i samband med skördemässans auktion. 

Stigsjökören 

För närvarande saknar Stigsj ökören en körledare. Under Vårterminen 
2019 ansvarade körmedlemmama Katrin Grafström och Ann Eriksson 
för att leda kören, men de har avsagt sig ansvaret inför höstterminen. Det 
är flera vakanta musikertj änster i pastoratet. Ledamöterna är samtliga 
överens om att Stigsj ökören spelar en mycket stor och viktig roll för 
församlingslivet i Stigsjö och önskar att arbetet med att hitta en ny 
körledare prioriteras. 

Informationsmaterial 

Ledamot Karin efterfrågar fler foldrar att lägga i kyrkan, exempelvis den 
som handlar om tio goda skäl att vara medlem i Svenska kyrkan.
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Huvudgudstjänst i pastoratet varje söndag 

I enlighet med Kyrkoordningen 17 kap. 3 § skai varje församling, som 
inte ingår i ett pastorat, och i varje pastorat en huvudgudstj änst i form av 
den allmänna gudstjänsten firas alla söndagar och kyrkliga helgdagar om 
inte domkapitlet för visst tillfälle har medgivit något annat. Eñersom det 
alltid firas huvudgudstj änst i domkyrkan finns det möjlighet för Stigsjö 
församling att fatta beslut om att andra former än huvudgudstj änst kan 
firas i församlingen. 

Stigsjö församlingsråd beslutar 

M godkänna annan form av gudstjänst inom Stigsjö församling. 

Nästa möte och avslut 

Stigsjö församlingsråd beslutar 

M nästa sammanträde hålls 2019-10-25 klockan 18.30. 

Margareta tackar för dagens möte. Knapp Anna avslutar 
sammankomsten med att läsa en text ur Den svenska psalmboken 
om att låta rättfärdigheten flöda fram som vatten, och leder 
därefter ledamöterna i Vår fader. 
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