
Härnösands pastorat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 

Häggdångers församlingsrád Datum 2019-09-10 

Häggdångers församlingshem kl 18.00-20.30 

0rd. Ledamöter Ersättare 

Beslutande markeras med X. leke tjänstgörande ersättare, som är närvarande anges med NV Frånvaro markeras med 0. 

X Ersättare Eva Söderström 
X Ersättare Annika Öhman 

Ersättare 

Ortörande Yngve Nilsson 
Ledamot Leif Thörnlund 
Ledamot Gun-Britt Rodling 
Ledamot Barbro Westerholm 
Komminister Ulf Andersson 
Ledamot 
Prästerlig ledamot 

Övriga deltagande 
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Justerare W 
Annika Öhman 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Församlingsråd 

Sammanträdesdatum/Plats 2019-09-10 Plats Häggdångers församlingshem 

Datum för Datum för 
anslags uppsättande 2019- |0 -Oq anslags nedtagande 2019- IO'N 23 

Förvaringsplats för protokoll Församlingsexpeditionen 

Underskrift MW



Härnösands pastorat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 
Häggdángers församlingsrád Datum 2019-09-10 

FR24§ 

FR25§ 

FR26§ 

FR27§ 

FR28§ 

FR29§ 

FR30§ 

FR31§ 

Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och öppnar mötet efter 
psalm och ord av Ulf Andersson 

Justering 
Annika Ohman utses till justerare. Justering äger rum måndagen den 16 september 
13.30 Regionens hus, Härnösand, 

Godkännande av kallelse och ärendelista 
Kallelse och ärendelista godkänns utan tillägg 

Föregåen de protokoll 
Ingen anmärkning. Ledamöterna uppmanas granska protokollet för förslag till 
verksamhetsplan från 2019-06-04 

Uppföljning av beslut 
Skyltar; Inga skyltar har satts upp angående förbud avhundar på kyrkogården. Det är 
inte tillåtet att förbjuda hundar på kyrkogården, varför en skylt med ”Rastning av 
hundar förbjudes” kan sättas upp. Håkan tar tag i detta 
Flagga; Ny flagga finns på plats 
Verksamhetsplan; Förslag till verksamhetsplan är mottagen, men inget arbete har 
påbörjats för att bearbeta den. 

Planering av verksamheten 
6 oktober 15.00 är det söndagskafé i Församlingshemmet. Eventuellt kommer mor 
och dotter Holm att stå för underhållning. Eva Söderström och Leif Thörnlund 
ansvarar för servering. 
Luciafirande den 13 december sköts av skolan 

Information från prästerligt håll 
Inget att informera om 

Rapporter 
Deltagandet vid Barsvikendagen den 27 juli upplevdes som mycket positivt, då man 
hade tillfälle att träffa många åldersgrupper som annars inte nås 

Leif Tj örnlund rapporterade från Kyrkorådet den 27 augusti (se bilaga 1) 

Yngve Nilsson meddelade att svar kommit på brevet från församlingsrådet till 
kyrkans ledning angående kyrkomusiker. (se bilaga 2) I samband med detta framkom 
att musikverksamheten i Häggdånger lockar många besökare och att antalet besökare 
ökat med mer än 200 från 2017 till 2018. 

För att upprätthålla Häggdångerkörens verksamhet när det finns så många vakanser 
inom kyrkomusikerna, kommer kören att byta övningsdag från måndagar till 
onsdagar. Byte av dag sker även för att man skall tillskapa en helt Iedi g dag för alla 
kyrkomusiker som blir måndagar. Rekrytering av kyrkomusiker pågår och eventuellt 
kan två kanske tre kyrkomusiker kunna anställas.



Härnösands pastorat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 

Häggdångers församlingsrád Datum 2019-09-10 

FR32§ 

FR33§ 

FR34§ 

FR35§ 

Nomineringsförfarande inför val av församlingsråd, 2 år2020-2021 
Ordförande tillfrågar befintliga ledamöter och ersättare i församlingsrådet om de 

ställer upp för omval. Nomineringsmöte hålls den 6 oktober i samband med 
Söndagskafé 
Det är viktigt att syftet med detta nomineringsmöte beskrivs och marknadsförs för att 
så många som möjligt ska bli delaktiga. 
Information kommer att finnas i de vanliga kyrkonotiserna samt i Yippie där en 

informationsruta talar om regler för rösträtt till att nominera och vad som gäller för 
den som skall nomineras. (se bilaga 3) 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 19 november 18.30. Ansvarig för fika och 
psalm är Yngve Nilsson 

Avslutning 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet 

Wang



Häggdångers församlingsråd 2019 09-11. 

§ 9 Rapporter/information / Leif T. 

Kyrkorådet 2019 08-27. 

- Lokaler för borgerliga begravningsceremonier. 
Beslöts upplåta Heliga korsets kapell, Högsjö gravkapell samt vid önskemål, och om 
det är praktiskt möjligt, även tillhandahålla lokal i domkyrkoförsamlingens, Högsjö 
och Säbrâ församlingsgård, Stigsjö församlingshem och Hemsö församlingshus. 
Pastoratets kyrkor och Lungö kapell är undantagna beslutet. 

0 Förverkade gravrätter på grund av vanvård.
' 

l pastoratet finns 10 vanvårdade gravplatser (Häggdänger 1 st) där delgivning enligt 
lag till berörda gravrättsinnehavare har ägt rum. 2019-08-15 konstateras att 
samtliga berörda gravplatser fortfarande var vanvårdade. 
Beslöts att samtliga grävrätter anses förverkade och återgår i pastoratets ägo. 
Gravsten plockas bort tillsammans med representant från församlingen och 
bevaras sedan under 3 år. 

. Information om begravningsverksamhet och fastigheter. 
Den nyinköpta begravningsbilen med plats för 4 kistor har utnyttjats fullt ut med 
egen personal. 
Bidrag, KAE och KUB, söks framöver digitalt. l Högsjö kyrka har puts rasat ner från 
taket. l Domkyrkan är kortaken i kapellen efter renoveringen ej målade, skador på 
pelarna och undermåligt underhåll av det oljade ekgolvet. (Grus och icedubb). 
Konservator bedömer på vilka åtgärder som krävs inför ansökan för år 2021. . Delegering av kallelse nomineringsmöten. 
Ledamöter till församlingsråden valdes vid den nya mandatperioden på 2 år, 2018-2019. 
Nya nomineringsmöten till ledamöter i försa'mlingsråden skall hållas under hösten 
2019. Ordföranden i församlingsråden kallas för information den 3 september. 
Beslöts delegera till församlingsrådens ordf. att kalla till nomineringsmöten. 

- Ekonomisk rapport 
Prel. Resultat 30 juni 2019. Överskott ca. 973' jfr. budget underskott 1 767'. 
Kyrkoavgift intäkter/utjämning blir per helår tot. 802' lägre jfr. budget. 
Personalkostnader och reparationer/underhåll lägre jfr. budget. 
Sämre budgetförutsättningar föreligger för åren 2020 - 2021. 
Prognos för intäkter från kyrkoavgiften visar på ett lägre belopp motsv. - 3,1 milj/år. 
Stora underhållsbehov av pastoratets fastigheter föreligger. 

I Information. 
Värdering inför försäljning av skogsskifte i Högsjö. 
Pastorsadjunkt, Annika Strindin, 1'år fr 0 m juni 2019. 
Intervjuer påbörjade av sökande till vakanta 3 st. kyrkomusikertjänster. 
Ombyggnation av pastoratets expedition pågår. 
Ombyggnation av köksdelen i domkyrkoförsamlingens församlingsgård enligt plan.
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Svenska kyrkan 'är 
HÄRNÖSAND 

Svar på skrivelse från Häggdånger församlingsråd angående kyrkomusiker 3 vi* ” ?i U *iii '3 

Kyrkomusiken och musiklivet är ett viktigt och prioriterat område inom verksamheten ialla våra 

församlingar. 

Pastoratet har sedan årsskiftet och februari 2019 haft två vakanser på kyrkomusikersidan, ett flertal 

försök att rekrytera har gjorts, både utannonsering och försök till att rikta våra insatser via 

kontaktnät. Det är ett problem för inte bara våra församlingar i Härnösand, utan också för många 

församlingari landet att hitta kyrkomusiker. 

I Häggdånger är musikgudstjänster och konserter ett mycket viktigt inslag i den verksamhet som 

erbjuds, Vi ser att under 2018 erbjöds lika många musikgudstjänster som 2017, fjorton stycken. Det 

mest glädjande är att dessa fjorton musikgudstjänster samlade totalt 728 deltagare, en ökning från 

2017 då det var 523 deltagare 

Kyrkorådet delar Häggdånger församlingsråds oro när det gäller rekryteringen av kyrkomusiker till 

Håggdånger, vilket också gäller övriga församlingar som för tillfället står utan ”egen" ansvarig 

kyrkomusiker. För tillfället har vi ute annonser där vi söker kyrkomusiker, för tillfället tre stycken. Vi 

har också affischer uppsatta på alla folkhögskolor och högskolor där kyrkomusiker utbildas. Via 

Facebook har vi redan nått stor spridning i landet. 

Till dess vi har kyrkomusikertjänsterna tillsatta ivåra församlingar behöver vi arbeta med de resurser 

vi har. För tillfälliga insatser tar vi också in pensionerade kyrkomusiker, för att de ordinarie skall 

kunna ta ett musikansvar för alla sju församlingarna. 

Ordf. Ingrid Flodin Domprost Kent Nordin
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PM Nomineringsmöten inför val av församlingsråd 

Församlingsrådens nuvarande ordförande bestämmer i samråd med församlingsansvarig 
präst tid förrno'mineringsmötet. Mötet hålls lämpligen i anslutning till någon gudstjänst eller 
annan samling iförsamlingen, Tid och plats meddelas till Johan Holgersson för inläggning i 

bokningsprogrammet 
» Före nomineringsmötet tillfrågar ordförande nuvarande ledamöter och ersättare om vilka 

som är villiga att ställa upp för nästkommande två år (2020 2021) 
› Nomineringsmötena leds av resp församlingsrådsordförandel 
- För alt barnomineringsrättpch rösträtt vid nominerjngsmçtega krävs att_ man_ 3! 

0 Kyrkotillhörig 
o Kyrkobokförd i församlingen 
o 16 är senast dagen för nomineringsmötet 

- För att kunna nomineras till församlingsråd krävs att man är 
0 Kyrkotillhörig 

o Döpt 

o Kyrkobokförd i gastoratet 
o 18 är senast den 12/11 2019 (dagen för kyrkofullmäktiges val av församlingsråd) 
0 Inte anställd av Härnösands pastorat 

- Protokoll förs vid nomineringsmötena. Dessa kan utformas enl bif exempel Protokcllet ska 
vara justerat och inlämnat till pastorsexpeditionen igod tid innan kyrkorådets sammanträde 
den 21/10,



Häggdångers församlingsråd 2019 09-11. 

§ 9 Rapporter/information / Leif T. 

Kyrkorådet 2019 08-27. 

- Lokaler för borgerliga begravningsceremonier. 
Beslöts upplåta Heliga korsets kapell, Högsjö gravkapell samt vid önskemål, och om 
det är praktiskt möjligt, även tillhandahålla lokal i domkyrkoförsamlingens, Högsjö 
och Säbrå församlingsgård, Stigsjö församlingshem och Hemsö församlingshus. 
Pastoratets kyrkor och Lungö kapell är undantagna beslutet. 

0 Förverkade gravrätter på grund av vanvård.
' 

I pastoratet finns 10 vanvårdade gravplatser (Häggdånger 1 st) där delgivning enligt 
lag till berörda gravrättsinnehavare har ägt rum. 2019-08-15 konstateras att 
samtliga berörda gravplatser fortfarande var vanvårdade. 
Beslöts att samtliga grävrätter anses förverkade och återgår i pastoratets ägo. 
Gravsten plockas bort tillsammans med representant från församlingen och 
bevaras sedan under 3 år. 

0 Information om begravningsverksamhet och fastigheter. 
Den nyinköpta begravningsbilen med plats för 4 kistor har utnyttjats fullt ut med 
egen personal. 
Bidrag, KAE och KUB, söks framöver digitalt. I Högsjö kyrka har puts rasat ner från 
taket. I Domkyrkan är kortaken i kapellen efter renoveringen ej målade, skador på 
pelarna och undermåligt underhåll av det oljade ekgolvet. (Grus och icedubb). 
Konservator bedömer på vilka åtgärder som krävs inför ansökan för år 2021. 

0 Delegering av kallelse nomineringsmöten. 
Ledamöter till församlingsråden valdes vid den nya mandatperioden på 2 år, 2018-2019. 
Nya nomineringsmöten till ledamöter i församlingsråden skall hållas under hösten 
2019. Ordföranden i församlingsråden kallas för information den 3 september. 
Beslöts delegera till församlingsrådens ordf. att kalla till nomineringsmöten. 

0 Ekonomisk rapport 
Prel. Resultat 30juni 2019. Överskott ca. 973' jfr. budget underskott 1 767'. 
Kyrkoavgift intäkter] utjämning blir per helår tot. 802' lägre jfr. budget. 
Personalkostnader och reparationer/ underhåll lägre jfr, budget. 
Sämre budgetförutsättningar föreligger för åren 2020 - 2021. 
Prognos för intäkter från kyrkoavgiften visar på ett lägre belopp motsv. - 3,1 milj/år. 
Stora underhållsbehov av pastoratets fastigheter föreligger. 

0 Information. 
Värdering inför försäljning av skogsskifte i Högsjö. 
Pastorsadjunkt, Annika Strindin, 1'år fr 0 rn juni 2019. 
Intervjuer påbörjade av sökande till vakanta 3 st. kyrkomusikertjänster. 
Ombyggnation av pastoratets expedition pågår. 
Ombyggnation av köksdelen i domkyrkoförsamlingens församlingsgård enligt plan.
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Svenska kyrkan' 
HÄRNÖSAND 

Svar på skrivelse från Häggdånger församlingsråd angående kyrkomusiker Dnr P 20“) , 0125 

Kyrkomusiken och musiklivet är ett viktigt och prioriterat område inom verksamheten i alla våra 

församlingar. 

Pastoratet har sedan årsskiftet och februari 2019 haft två vakanser på kyrkomusikersidan, ett flertal 
försök att rekrytera har gjorts, både utannonsering och försök till att rikta våra insatser via 

kontaktnät. Det är ett problem för inte bara våra församlingar i Härnösand, utan också för många 

församlingar i landet att hitta kyrkomusiker. 

I Häggdånger är musikgudstjänster och konserter ett mycket viktigt inslag i den verksamhet som 

erbjuds. Vi ser att under 2018 erbjöds lika många musikgudstjänster som 2017, fjorton stycken. Det 

mest glädjande är att dessa fjorton musikgudstjänster samlade totalt 728 deltagare, en ökning från 

2017 då det var 523 deltagare. 

Kyrkorådet delar Häggdånger församlingsråds oro när det gäller rekryteringen av kyrkomusiker till 
Häggdånger, vilket också gäller övriga församlingar som för tillfället står utan "egen" ansvarig 

kyrkomusiker. För tillfället har vi ute annonser där vi söker kyrkomusiker, för tillfället tre stycken. Vi 

har också affischer uppsatta på alla folkhögskolor och högskolor där kyrkomusiker utbildas. Via 

Facebook har vi redan nått stor spridning i landet. 

Till dess vi har kyrkomusikertjänsterna tillsatta i våra församlingar behöver vi arbeta med de resurser 

vi har. För tillfälliga insatser tar vi också in pensionerade kyrkomusiker, för att de ordinarie skall 

kunna ta ett musikansvar för alla sju församlingarna. 

Domprost Kent Nordin
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PM Nomineringsmöten inför val av församlingsråd 

, Mgsrådensmm isamräümförsamlingsa nsuarig, 
“tet Mötet hålls lämpligen i anslutning till någon gudstjänst: eller 

annan samling i församlingen. Tid och plats meddelas till Johan Holgersson för inläggningi 
bokningsprogrammet. 

o Kyrkotillhörig 
c Kyrkobokförd 1 församlingen 
o 16 är senast dagen för nomineringsmötet 

o Kyrkotillhörig 
o Döpt 

o Kyrkobokförd i gastoratet 
o

o 

18 är senast den 12/11 2019 (dagen för kyrkofullmäktiges val av församlingsråd) 
inte anställd av Härnösands pastorat 

WeWnWeâa. Dessa kan utformas enl bif exempel 
I ?I ediaenemgoddenoanlyxkoradetäam


