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Härnösands pastorat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 
Stigsjö församlingsråd Datum 2020-01-21 

FR 1 § Mötets öppnande 

Ordförande Margareta Byström hälsar välkommen till årets första 
sammanträde med församlingsrâdet där Jörgen ny ledamot, 
Catharina och Solveig ersättare, särskilt välkomnades som nya 
ledamöter 

FR 2 § Upprop och godkännande av kallelsen och ärendelistan 

Inlpprop hålls. Utskickad kallelse och ärendelista godkänns. Under 
Ovriga frågor läggs följande punkter: 
- Fikalista 
- Pålysning av kollekt 
- Bibelfolder 

FR 3 § Adjungerad till mötet 

Stina Östman diakon är adjungerad till mötet. 

FR 4 § Val av vice ordförande 

A_tt till vice ordförande välja Annica Nilsson. 

FR 5 § Val av sekreterare 

M till sekreterare välja Karin Högberg. Ingen vice 
sekreterare väljs, utan vid de tillfällen Karin inte kan delta 
utser rådet en tillfällig sekreterare. Ordförande tackade Sofia 
för förtj änstfull insats som avgående sekreterare. 

FR 6 § Val av justeringsperson 

Till att justera dagens protokoll väljs jämte ordförande 
Jörgen Kristiansson. 

FR 7 § Godkännande av föregående protokoll 

Inga synpunkter på föregående protokoll har inkommit till Margareta 
och föregående protokoll läggs därför till handlingarna. 

FR 8 § Genomgång av den nya organisationen för församlingsrådet 

Margareta informerar om den nya organisationen, församlingsrädets 
uppgifter och ger en kort översikt av vad som åligger ledamöterna. Till 
nästa sammanträde ska alla ha läst igenom listan med församlingsrådets 
ansvar och uppgifter, bilaga 1. 
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Härnösands pastorat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 
Stigsjö församlingsrâd Datum 2020-01-21 

Forts. nästa sida 8 § 
Portalparagrafen enligt kyrkoordningen kommenterades och 
Knapp Anna informerade om att kyrkoordningen 
går att ladda ner som PDF-til. 

FR 9 § Prästerlig ledamot i församlingsrådet 

Knapp Anna Eriksson är prästerlig ledamot i Stigsjö församlingsråd 
på delegation av kyrkoherde tillika domprost Kent Nordin. 

FR 10 § Närvarorätt och yttranderätt vid sammanträden för domprost/ 
kyrkoherde och arbetsledande komminister. 

Domprost Kent Nordin och arbetsledande komminister Johan 
Holgersson har närvaro- och yttranderätt vid törsamlingsrådets 
sammanträden. Mötet beslutar att bjuda in domprost Kent till nästa 
församlingsråd för frågestund. Församlingsrådet skickar in frågor 
till domprost Kent innan nästa möte. 

FR 11 § Val av kyrkvärdar 

Då kyrkvärdar utsågs vid församlingsrådets sammanträde 
2018-01-16 för perioden 2018 v 2021 hänvisas till protokoll från det 
mötet, FR 10 §. Kyrkvärd som tillkommit under perioden är Olle 
Parkman. Stigsjö församlingsråd har inget att invända mot valet av 
kyrkvärdi 

FR 12 § Val av kyrkvärd, ansvarig för kyrkliga inventarier 

Stigsjö törsamlingsråd beslutar 

Att utse Annica Nilsson att tillsammans med komminister Knapp 
Anna Eriksson ansvara för församlingens kyrkliga inventarier. 

FR 13 § Val av kontaktperson för det internationella arbetet ACT 

Stigsjö fo'rsamlingsråd beslutar 

M till kontaktperson för det internationella arbetet utse Margareta 
Byström. Utöver den information som alla kan ta del av i 
nyhetsbrevet skickar Margareta ut det som är aktuellt per mail till 
församlingsrådets ledamöter. 

FR 14 § Val av SKUT-ombud 

Stigsjö församlingsrád beslutar 
Forts. nästa sida 14 §



Härnösands pastorat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 
Stigsjö församlingsråd Datum 2020-01-21 

Alt till SKUT-ombud for Stigsjö församling utse Margareta 
Byström. Samma princip som för 13 §. 

FR 15 § Gudstjänststatistik och information för perioden december 2019 till 
Och med 19 januari 2020 

2019-12-01. Första advent med fika efteråt i församlingshemmet. 
Många valde att komma till första adventsmässan. Rätt många 
valde också att komma till fikat efteråt. Från församlingsrådets 
sida önskas, vilket framförts tidigare, att det ska vara gudstjänst 
och inte mässa vid första advent. 

2019-12-15. Lucia med julfest. Endast några barn deltog i 
luciatåget med efterföljande julfest. Det är små barnkullar i 
StigsjÖAGussjö området för närvarande bland de yngre bamen 
vilket kan vara en förklaring. Tveksamt om vi ska planera för 
luciatåg i december 2020. 

2019-12-19. Brunnegården. Närmare 30 personer deltog vid 
gudstjänsten på Brunnegården. Till glädje för de boende och 
Övriga gudstjänstñrare bidrog Stigsjökören med sång. 

2019-12-25. Julspel och midnattsmässa. Då det inte fanns 
tillräckligt många som kunde delta i julspel blev det samling vid 
krubban istället. Det blev en fin samling där alla kunde vara 
delaktiga med att placera figurerna i krubban. Många kom till 
midnattsmässan. 

2020-01-19 Ekumenisk gudstjänst Smörâkers föreningshus. Ett 
30-tal närvarande. Viktigt att, inför nästa år, vara noggrann med 
den praktiska planeringen. Det behöver klargöras vad var och en 
ska göra så inget glöms bort. Särskilt viktigt att ta med 
högtalaranläggning om det behövs. 

FR 16 § Gudstjänstplan 2020 

Gudstjänstplan för 2020 ligger fastställd och inga ändringar 
föreslås vid detta sammanträde. 

FR 17 § Församlingskollekt för 2020 

F örsamlingskollekt för 2020 är beslutad för hela året. Församlings- 
rådet kan ändra om önskemål finns men det behöver göras i god 
tid. Frågan tas upp vid nästa möte. 

FR 18 § Verksamhetsplan/budgetäskande 2020 - kort om antagen 
budget 

, Fans, nästa sida 18 § 
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Härnösands pastorat 
Stigsjö församlingsrád 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 
Datum 2020-01 -21 

Stina Östman informerar om att budget för främst fika i samband 
med samlingar med de äldre är i stort sett oförändrad. De Gamla 
Vänner underhåller vid några tillfällen och bjuder då på fika. 
Knapp Anna berättar att den budget hon förfogar över mest 
handlar om fika och mat vid seniorernas dag, kyrkfrukost och 
församlingsfest. Vidare vid uppvaktningar och utdelning av 
blommor ijuletid. Inga förändringar där heller ekonomiskt. 

Information om aktuella utbildningstillfällen 2020 

Idédag i Sollefteå, Hallstaberget 2020-02-05. Jörgen Kristiansson och 
Sverker Ågren är anmälda. Deltagandet ingår som en del inför 
förestående livsresa som båda kommer att åka på, Jörgen till Skottland 
och Sverker till Jordanien. 

Herdebrevet av biskop Eva Byström-Nordung. Fem tillfällen under 
våren. Första tillfället i Stigsjö församlingshem 2020-01-22. 

Växtplats -tre helger under våren i Högsjö. Intresserade uppmanas att 
innan anmälan kontrollera att ev. kostnader bekostas av pastoratet. 

Information om kommande aktiviteter 

- 2020-02-02 Soulchild i Stigsjö kyrka. Sanna Norberg ansvarig 
ledare. 

- 2020-02-23 Mässa för små och stora. Kyrkfrukost innan 
mässan där Jörgen och Margareta är ansvariga. Margareta frågar 
Anders om han kan vara reserv. 

- 2020-03-22 Lekmannaledd gudstjänst. Annica leder gudstjänsten 
och är sammankallande. 

- 2020-03-26 Fasteauktion. Mötet beslutar att tillfråga både 
Onsdagsgruppen och miniorer/juniorer för genomförande av 
fasteauktionen. Förhoppningsvis kan kören medverka också. 

Övriga frågor 

- Granhäcken. Frågan hänskjutes till nästa möte Margareta 
kontaktar Håkan Högback i frågan innan dess. 

- Leksaker till brudkammaren. Knapp Anna kontaktar försam- 
lingspedagogerna i frågan. 

- Psalmböcker till kyrkan. Det fattas psalmböcker när det kommer 
många till kyrkan. Det är inte budgeterat för inköp av nya psalm- 
böcker för 2020. Knapp Anna tar upp frågan med Johan 
Holgersson om det är möjligt att köpa in några ändå. 

ar, MW



Härnösands pastorat 
Stigsjö församlingsrâd 

FR 23§ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 
Datum 2020-01-21 

Forts. Nästa sida 21 § 
50 nya psalmböcker behöver köpas in, 

Fikalista. Solveig tar upp behovet av att några frivilliga skulle be- 
höva ingåi en grupp där man tillfrågas om att baka och vara 
med och hjälpa till med det praktiska vid vissa tillfällen. Solveig 
och Margareta diskuterar frågan vidare. 

Pålysningar kollekt. Solveig undrar om det kan upplevas 
obekvämt för ovana kyrkobesökare att man blir informerad om 
kollektändamål för dagen r edan vid början av gudstjänsten 
istället för i samband med att den tas upp vid kollektpsalmen. 
Frågan diskuteras. Andra menar att det är mest praktiskt att all 
information om gudstjänsten, inklusive kollektändamål och vad 
som händer under närmaste veckan tas upp inledningsvis. 
Gudstjänsten blir mer sammanhållen på det sättet 

Bibelfolder. Solveig visar en bibelfolder utgiven av Bibeln idag. 
I den visas en tre meter lång tidslinje med bilder ur bibeln som 
kan sättas upp på väggen. Tidslinjen går att beställa från Bibeln 
idag. Enligt foldern är tidslinjen tänkt att användas inom barn- 
arbetet. Vi tar upp frågan om ev. beställning vid ett möte längre 
fram under våren, 

Stina får frågan om det är något särskilt hon vill lyfta vid mötet. 
Stina tackar för att hon blivit inbjuden. Hon berättar att det pågår 
en diakonal kartläggning om var och inom vilka 
verksamhetsområden diakonerna i Härnösands pastorat 
behövs som mest. Stina ber oss fundera över nya idéer hur 
vi kan skapa bra verksamhet för målgruppen äldre. 

Mötet avslutas 

Innan Margareta avslutar mötet läser Knapp Anna före- 
gående söndags text från Psaltaren om att himlen förkunnar 
Guds härlighet. Hon leder oss i bön och vi ber därefter Herrens 
bön. Två möten bokas in under våren, onsdag 2020-03-04 och 
2020-05-12, kl. 18.30. 

Margareta tackar alla närvarande för bra diskussioner och väl- 
komnar oss till nästa möte 2020-03-04 kl. 18.30. Obs! Samma 
dag träffas alla som tänker vara med i den lekmannaledda guds- 
tjänsten kl. 17.30 för planering. 

M97 o/J//c/äçé
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Bli/[Le/'za / 
Församlingsrådets ansvar och uppgifter

› Församlingsrådets ansvar/arbetsuppgifter gäller enskild församling 

Församlingsrádet ska 

› fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och I församlingsinstruktionen samt de 
Övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar. 

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva 
diakoni och mission. 

Församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen. 

Innan kyrkofullmäktige avgör ett ärende ska det ha beretts av kyrkorådet. Om ärendet särskilt 
angår en församling i ett pastorat ska församlingsrådet ha beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. 

När det gäller en gemensam församlingsinstruktion ska kyrkorådet även samråda med 
församlingsråden inom pastoratett 

Församlingsrådets uppgifter enligt Kyrkoordningen›
›

› 

Församlingsrådet är styrelse i en församling som ingår i ett pastorat. (2 kap. 8 §) 

Om ärendet särskilt angår en församling i ett pastorat ska församlingsrådet ha beretts tillfälle att 
yttra sig i ärendet. (3 kap. 22 §) 

Om församlingen ingår i ett pastorat väljer församlingsrådet kyrkvärdar för mandatperioden. (4 
kap. 19 §) 

› Till kyrkvärd får den väljas som tillhör Svenska kyrkan, är döpt och har fyllt 16 år 

› Minst två av kyrkvärdarna ska alltid vara ledamöter eller ersättare i kyrkorådet eller i 

församlingsrådet. Ingen får vara kyrkvärd i mer än en församling samtidigt 

Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i 

församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar. kap. 21 §) 

Församlingsrädet och kyrkoherden har gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och 
utveckling (17 kap. Inledning) 

Församlingsrådet får efter samråd med församlingens präster och kyrkomusiker besluta vilka i 

Den svenska kyrkohandboken angivna former av huvudgudstjänst som utöver högmässa ska 

användas i församlingen. (17 kap. 6 §) 

En gudstjänst tillsammans med en församling i ett annat kristet trossamfund får firas som 
huvudgudstjänst om församlingens församlingsråd medger det. Innan församlingsrådet fattar ett



sådant beslut ska det samråda med församlingens präster och kyrkomusiker och inhämta 

tillstånd från domkapitlet. (17 kap. 7 §) 

Kyrkoherden beslutar efter samråd med församlingens församlingsråd, präster och kyrkomusiker 

om huvudgudstjänstens uppbyggnad och utformning. (17 kap. 8 §) 

Kyrkoherden fastställer efter samråd med församlingens församlingsråd, präster och 

kyrkomusiker en plan för församlingens gudstjänster. Vid oenighet mellan församlingsrådet och 

kyrkoherden om gudstjänstplanen får ärendet föras till domkapitlet för beslut. (17 kap. 9 §) 

I huvudgudstjänsten får vid ett visst tillfälle eller under en viss tid användas någon annan 

gudstjänstordning eller musik än den som ingår i Den svenska kyrkohandboken och andra 

psalmer eller församlingssånger än de som ingår i Den svenska psalmboken. Beslut om detta 

fattas av kyrkoherden efter samråd med församlingens präster och kyrkomusiker och efter 

medgivande av församlingsrådet. Ett sådant beslut ska genast anmälas till domkapitlet. (18 kap. 6 

§) 

Kyrkoherden får bjuda in den som är behörig att leda nattvardsfirandet i något annat kristet 

trossamfund att biträda vid en nattvardsgudstjänst i församlingen. lnnan kyrkoherden gör en 

sådan inbjudan ska han eller hon samråda med församlingens övriga präster och 

församlingsrådet ska ge sitt medgivande. (20 kap. 6 §) 

Frågor om upplåtelse av kyrka för andra ändamål än de som avses i 1 och 2 §§ prövas av 

församlingens församlingsråd. Innan församlingsrådet beslutar om upplåtelse av kyrkan ska 

kyrkoherden, om han eller hon är förhindrad att delta i beslutet, ges tillfälle att yttra sig om det 

är möjligt. Församlingsrådet får uppdra åt kyrkoherden, eller åt en särskild avdelning bestående 

av kyrkoherden och andra ledamöter eller ersättare i församlingsrådet, att på rådets vägnar 

besluta i ärenden om upplåtelse av kyrka. (41 kap. 3 a, 4-6 §§) 

Församlingens församlingsråd beslutar om församlingskollekt och bestämmer i samband med det 

såväl ändamålet med kollekten som vid vilket gudstjänsttillfålle kollekten ska tas upp. (43 kap. 6 

§) 

En rikskollekt eller stiftskollekt som har bestämts till en viss dag får av församlingens 

församlingsråd flyttas till en annan dag under året, om det finns synnerliga skål och domkapitlet 

medger det. (43 kap. 7 §) 

När det gäller en gemensam församlingsinstruktion ska kyrkorådet även samråda med 

församlingsrâden inom pastoratet. (57 kap. 5 §) 

Fråga om ändring av församlingsinstruktionen får väckas av församlingsrådet. (57 kap. 6 §)


