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Inledning 
Ordförande Rolf Skoglund hälsade välkommen och förklarade mötet för 
öppnat. Därefter inleder Johan Holgersson med en kort andakt. 

Upprop 
Ordförande hade upprop av de närvarande vid församlingsrådet enligt 
förteckning i inledning av protokollet. Ledamot Sonny Andersson 

närvarande från § 27. 

Val av justerare samt tid och plats för justering. 
Beslut: Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll 
valdes Christina Pettersson. Protokollet justeras 2019-09-26 ca kl.17:00 
på Höstvägen 6, Ramvik. 

Fastställande av dagordning. 
Beslut: Församlingsrâdet godkände dagordningen. 

Föregående mötesprotokoll. 
Ordförande gick igenom föregående mötesprotokoll som godkändes 

och lades till handlingarna. 

Uppföljning av gudstjänstplan hösten 2019. 
Johan Holgersson informerade om de ändringar som planerats i 
höstterminens gudstjänstplan: 
20 oktober och 8 december blir det gudstjänst i stället för högmässa. 

22 december kommer planerad högmässa att hållas på Högsjögården. 
24 december ansvarar kyrkvärd Lena Landin och pastorsadj unkt 
Annica Strindin för andakten ”Vid krubban”. 

Församlingsråden diskuterar därefter Allhelgonahelgens arrangemang. 

Fredag 1 november och lördag 2 november är kyrkan öppen för besökare 

och på lördag kl 18:00 hålls församlingens Minnesgudstjänst. 
Under tidigare år har representanter från församlingsrådet och övriga 
intresserade varit på kyrkogården fredag och lördag kl.12:00 - 17:00 

och erbjudit besökare samtal och fika. Rådet beslutar att göra så även i 

år och Lena Landin får i uppdrag att ansvara för att organisera detta. 

F örsamlingsrådet beslutar också om att ordna Församlingsafton 
onsdag 27 november. 

Linda Åberg Luthman informerar om att Ramvikskören kommer att 
delta tillsammans med Högsjö kyrkokör Vi mässan på 1: a Advent.
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Verksamhetsplan och budget 2020. 
Johan Holgersson informerar församlingsrådet om hur arbetet med 

verksamhetsplan och budget för 2020 fortgår. 
För kommande verksamhetsår planeras för 5 sammanträden för 
församlingsrâden, 3 möten på vårterminen och 2 möten under 

höstterminen. 

Utbildning och kurser. 
Inga speciella kurser eller utbildningar behandlas. 

Tid och plats för nominering av ledamöter i församlingsrådet 
2020 - 2022. 
Församlingsrådet beslutar att nominering av ledamöter till 
Högsjö församlingsråd skall ske söndagen den 13 oktober i 

församlingsgården direkt efter gudstjänsten. 

Kyrkorådet delegerar till Församlingsrådets ordförande Rolf Skoglund 

att leda nomineringsmötet. 
Johan Holgersson överlämnar dokumentet: PM Nomineringsmöten inför 
val av församlingsråd. 

Information. 
Johan Holgersson informerar om att 3 sökande har intervjuats inför 
tillsättning av musikertjänster. En sökande har tagit tillbaka sin ansökan, 

för en sökande är tillsättning klar och för den kvarvarande pågår 

förhandling. 

I konfirmandarbetet finns många unga ledare, för närvarande ca 805t. 

Pastoratets arbetsgrupp har i ett försök att få dessa unga ledare delaktiga 
i pastoratets gudstjänster beslutat att erbjuda dem möjlighet att komma 

ca 1 timma före gudstjänstens start till någon av pastoratets kyrkor och 

där få arbetsuppgifter som gör dem delaktiga i gudstjänsten. 

Johan Holgersson informerat om att diakon Berit Selling kommer att 

sluta sin tjänstgöring vid årsskiftet då hon går i pension. 

Rolf Skoglund informerar om att vid nästa församlingsråd i november 

bör rådet fördela arbetet med att dela ut julbiomma till de i församlingen 

som är över 80 är. Johan Holgersson ombesörjer att rådets sekreterare får 
förteckning över berörda församlingsbor så att hon kan förbereda lista 
enligt deras bostadsadresser.
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Rolf Skoglund uppmärksammande törsamlingsrådet och ställde 
samtidigt frågan till rådets prästerliga ledamot om det skett någon 
utdelning av avkastningen avseende Karin Hessle - Sjögrens stiftelse. 
Församlingsrådet diskuterar stiñelsens villkor för utdelning och kommer 
fram till att pastoratets diakoner är de som är bäst lämpade att veta vem 
som kan uppfylla de kriterier som villkoras i stiftelsen. Johan 
Holgersson får i uppdrag att ta uppfrågan med pastoratets diakoner. 

Församlingsrådet diskuterar församlingens utbud av gudstjänster/mässor 
och övriga typer av sammankomster. Vi enas om att vi bör flra 
gudstjänst/mässa vid kyrkans större högtider men att vi däremellan kan 
erbjuda musikgudstjänster, bibelstudiegrupper eller temagudstjänster. 

Avslutning 
Ordförande Rolf Skoglund avslutade mötet och tackar mötesdeltagama 
för visat intresse.


