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0rd. Ledamöter Ersättare 
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Rolf Lundholm, ordf 
Gunnel Ersson 
Knapp Bertil Eriksson 
Ronja Schneider 
Maria Wâlsten 
Lena-Maria Oikarinen 
Cristina Grönroos, prästerlig 
ledamot 

O Ulf Fryklund 
O Maud Byqvist 
0 Christina Norberg 

Övriga deltagande Kent Nordin, domprost
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Församlingsrâd 
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Härnösands pastorat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 

Härnösands domkyrkoförsamlings församlingsrád Datum 2019-09-16 

FR 27 § Inledning 
Ordförande hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat 
Domprost Kent Nordin ledde törsamlingsrådet i psalmen 96 samt läste 
Romarbrevet l3:8-10. Tillsammans bad ledamöterna Herrens bön. 

FR 28 § Fastställande av dagordning 
Församlingsrådet beslöt 
att fastställa dagordningen enligt förslag. 

FR 29 § Val av justerare för mötet 
Församlingsrådet beslöt 
att välja Ronja Schneider att justera dagens protokoll. 

FR 30 § Genomgång av föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

FR 31 § Information från senaste kvrkvärdsträffen. 
Cristina Grönroos informerade från senaste kyrkvärdsträffen. 
12 kyrkvärdar. Schemat för kyrkvärdama läggs var tredje månad. 

FR 32 § Information om verksamhetsplanering 
Domprost Kent Nordin informerade att verksamheten inför 2020 ser i stort 
sett ut som 2019. 
- Liten förändring när det gäller konñrmandläger - tre olika alternativ: 
Gotland, Trillevallen samt Stockholm. 
- Aktiviteten i Huset bredvid församlingsgârden förlängs till mitten av januari 
2020. I dags läget vet vi inte om vi har möjlighet att driva det vidare. 
Ekonomi: 
- Minskning av medlemsantalet gör att intäkterna minskar med 3.5 miljoner. 
- Kostnadsminskning har genomförts med 1 miljon tom 2020. Detta har gjorts 
genom nya sätt att arbeta samt sammanslagning till Härnösands pastorat. 
- Ett förslag till alla ansvariga har skickats ut med uppmaning att pruta 10 % 
i sina respektive verksamheter. 
- Alla påbörjade fastighetsprojekt kommer att avslutas. 
- Förändring av administration, fastighetsverksamhet, budgeterade tjänster och 
vakant prästtjänst är ytterligare åtgärder som kommer att genomföras, 
- Budgeten för 2020 blir en minusbudget: 8.5 miljoner. 
- Ett alternativ som diskuteras är höjning av kyrkoavgiften. 
- Församlingen har råd att underbalansera budgeten några år till. 
- Budget 2019 samt prognos 2020 pekade ej mot att intäktsminskningen skulle 
komma redan nu utan först 2024. 
Härnösands stift står för den största minskningen i Sverige. 
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- Utbildning i omvärldsanalys skulle ha skett aug/sep 2019. Nu är det skjutet 
tilljan-feb 2020. Utbildning i Lokalförsörjningsplan skulle ha skett tidigare. 
Nytt datum i slutet av oktober 2019. Båda utbildningarna genomförs av 
Härnösands stift. 

Gudstjänstplan hösten/jul 
Cristina Grönroos informerade att gudstjänsterna har fortsatt högt deltagande. 
Vi fortsätter med samma upplägg med gudstjänster. 
- Två sinnesrogudstjänster har genomförts, Det blev fullsatt och mycket 
uppskattat. 
- Tre helgmâlsböner på Värsta. 
- Två teckenspråkiga mässor under hösten. 
- I December samling vid krubban för Skolungdomar fyra ggr. Viktigt att nå ut 
till olika grupper som ser kyrkans relevans i vardagen. 
- Minnesgudstjänster på lördagskvällar (anpassning till församlingsmedlemmar 
och anhörigas önskemål). 

Stiftsfesten 
Mötesdeltagarna samtalade kring stiftsfesten. 
Rolf Lundholm deltog inte i beslutet pgajäv. Rolf ersattes av Knapp-Bertil 
Eriksson som ordförande under denna paragraf. 

Församlingsrådet beslöt 
att Knapp-Bertil Eriksson och Gunnel Ersson representerar Härnösands 
Domkyrkoforsamlings församlingsråd. Birgitta Lundholm och Christina 
Norberg de ideella. 

Nomineringsmötet 13 oktober 
Ordförande informerade kring förfarandet kring nominering av 
Församlingsråd. 

Församlingsrådet har sedan tidigare beslutat 
att kalla nomineringsmöte och kyrkkaffe 2019-10-13. 

Ekonomi 
Se FR 32. 

Tankar kring kyrkorummet 
Gunnel Ersson väckte frågan kring långsiktig planering av kyrkorummeti 
Domprost Kent Nordin informerade: 
- att Johanneskapellet kommer att anpassas för barnen. 
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Skåpet Barnens katedral av Malmstens snickeriet är beställt. 
Personal och församlingsråd kommer att bjudas in till diskussioner kring 
utformningen av Johannes kapellet. 
- finns inget beslut att gamla barnrummet ska vara låst under gudstjänsten. 

Kyrkkaffe 
l mötesprotokollet från 2019-05-06 § 20 beslöt församlingsrådet att starta upp 
med kyrkkaffe i Domkyrkan efter högmässan på söndagar. 
Av olika anledningar har genomförande skjutits på. 

Församlingsrådet beslöt 
att Domprost Kent Nordin fick i uppdrag att kontakta fastighetsansvarige kring 
indragning av vatten och avlopp till fd barnrummet. 

Sammanträdesplan »- viktiga punkter på respektive möte 
- jan/feb: utvärdering, föregående år (21/1) 
- april: verksamhetsplan kommande år, gudstjänstplan sommaren (6/5) 
- september/oktober: uppföljning av verksamhetsplan under KR:s 
budgetarbete, gudstjänstplan hösten/jul (16/9) 
- nov: gudstjänstplan kommande vår(l 1/1 1) 

Regler uthyrning av Härnösands domkvrka 
Domprost Kent Nordin informerade kring reglerna vid uthyrning av 
Härnösands domkyrka. 

Församlingsrådet beslöt 
att förändra reglerna för uthyming enligt bilaga 1. 

Beslutet gäller from 2019-10-01. 

att högaltaret skall kunna smyckas med befintliga textilier/antependier. 
Detta för att tydligare markera kyrkoårets färger i Domkyrkan, 

Övriga frågor 
- Maria Wålsten aktualiserade frågan med att komma igång med 
kvällsaktivitet för internationellt arbete. Även att engagera unga ledare. 
- Gemensamma aktiviteten för församlingsrådsledamötena 
Nytt förslag på datum prel vecka 46. Maria Wålsten återkommer i 

- Gunnel Ersson tog upp frågan kring bårtäcken i Domkyrkan. 
Mötesdeltagama diskuterade kring frågan. Cristina Grönroos fick i uppdrag att 
se över möjligheten till ett nytt bårtäcke. 
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FR 42 § Nästa möte 
Nästa möte blir den 11/11 2019 kl 18:00 i församlingsgârden. 

FR 43 § Avslutning Cristina Grönroos 
Cristina Grönroos, tillsammans med ledamöterna, avslutade med att 
gemensamt läsa välsignelsen samt sjöng psalm 192. 

FR 44 § Avslutning 
Ordförande avslutar mötet och önskar alla en trevlig kväll. 
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Svenska kyrkan' 
HÄRNÖSAND BILAGA 1 till Härnösands domkyrko- 

församlingsråds protokoll 2019-09-16 

DOKULMENTNAMN 
k l 

l SlDA 

Regler för uthyrning av Domkyrkan 1(1) 
BESLUTSFATTARE : 

BESLUTSDATUM 
l GALLER FRAN DATUM 

I 

SENAST UPPDATERAD 

Domkyrkoforsamlingens 
., . ,, 2019-09-16 2019-09-01 forsamlingsrad 

j 
,, , 

DOKUMENTANSVARlG DlARlENUMMER 

Domprosten 
1 

FPDK 2019-0099 
, l 

När pastoratet är medarrangör tas ingen avgift ut. 

När de inom församlingarna verksamma skolorna arrangerar tas heller ingen avgift ut. 
Förutsättningen är naturligtvis att programmet uppfyller reglerna för vad som är kyrkligt 
värdigt samt att det är gratis inträde. Om arrangemanget medför övertid för 
vaktmästare utgår en avgift på 400 kr per påbörjad timme. 

När det är en extern arrangör av konsert eller motsvarande där inträdesavgift tas upp 
är avgiften till församlingen 15% av intäkterna dock lägst 5 000 kr I detta ingar tre 
timmars vaktmästartid. För tid utöver detta utgår en avgift på 400 kr per påbörjad 
timme. Även i detta fall måste programmet vara i enlighet med reglerna för vad som 
är kyrkligt värdigt. 

Domprosten beslutar om upplåtande av domkyrkan. 

Möbleringen i domkyrkan skall vid samarrangemang ske i samråd med ansvarig 
tjänstgörande musiker, präst eller diakon. Vid uthyrning sker möblering i samråd med 
vaktmästare som vet vad som är möjligt. 

Dessa regler gäller från 1 september 2019. Vaktmästarkostnaden revideras årligen i 

samband med lönerevision. 

Fastställt av domprosten och domkyrkoförsamlingens församlingsrád.


