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HÄRNÖSANDS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SÄBRÅ FÖRSAMLINGS 
Församlingsråd DATUM 20200129 

§ 1 Inledning 
Ulf Andersson inledde med mässa, Marco F onseca spelade. 
Ordförande förklarade mötet öppnat, 

§ 2 Hamn 
Sekreteraren förrättar upprop. 

§3 1”. '111 E" . 

Församlingsrådet beslutar att: 
Margareta Wänglund väljs att justera protokollet. 
Tid och plats: Onsdag 5/2 13:00-15:00 på pastorsexpeditionen i Härnösand 

§ 4 Godkännande av kallelse samt fastställande av dagordning 

Församlingsrådet beslutar 
att: Kallelsen godkänns. Dagordningen fastställs enligt utskicki 

§ 5 Föregående protokoll 
Ordförande meddelar att föregående protokoll läggs ut på pastoratets hem- 
sida. Utskick ska kunna ske efter anmälan till pastorsexpeditionen. 

Församlingsrådet beslutar att: föregående protokoll läggs till handlingar- 
na. 

§ 6 Val av vice ordförande 

Församlingsrådet beslutar att: Omvälja Åsa Svanholm 

§ 7 Val av sekreterare 

Församlingsrådet beslutar att: Omvälja Yvonne Östman till sekreterare 

§ 8 Utvärdering och tillbakablick på 2019 

Flera av ”församlingspelarna” har gått bort eller blivit sjuka, men det börjar 
så smått dyka upp nya personer som deltar i t ex gudstjänstema i Kyrkkäl- 
lan. Ett önskemål är fler personer som medverkar med musik i gudstjäns- 
terna i Kyrkkällani 
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HÄRNÖSANDS PASTORAT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SÄBRÅ FÖRSAMLINGS 
Församlingsråd DATUM 20200129 

Söndagskvällsgudstjänsterna i Säbrå, ex vis ”Tro hopp och kärlek“ kan ut- 
vecklas och förnyas. 

§ 9 r inf 'r 20 

Friluftsgudstjänster kan vara lockande för icke kyrkvana. Vi behöver ut- 
veckla dessa och tänka nytt, då flera tidigare regelbundna tillfällen fallit 
bort ur programmet. 
Församlingsrådet uppskattar lekmannapredikan och annan lekmannamed- 
verkan i gudstjänsterna. 

§ 10 Gökgttg hos Egon i Skabägkgg 21/5 kl. 9 

Egon har ställt sig positiv till att ha gökotta om han får hjälp. Då han inte är 
närvarande vid mötet kan dock inget beslut tas. 

Församlingsrådet beslutar att: 
Ulf ringer och hör hur Egon ser på saken. 

§ 11 Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde blir 29/4. 

§ 12 I ppxaktningar 
Det är svårt för personalen att räcka till för individuell uppvaktning vid 
högtider. Under 2020 uppvaktas som tidigare. Inför framtiden behöver and- 
ra vägar finnas, exivis fester vid vissa åldrar. Församlingsrådet ställer sig 
positivt till att fundera vidare i den riktningen. 

Från mars månad och framåt behövs frivilliga som kan hjälpa till med upp- 
vaktningama. Blomma får kosta ca 100:-. Kort från församlingen bör tryc- 
kas upp, dock inte i för stort format, Församlingsrâdet delar upp 85-, 90- 
och över lOO-åringar från mars till september. Oktober till december delas 
upp vid septembersammanträdet. 

§ 13 Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmälda. 

§ 14 Avslutning 
Ordförande förklarar mötet avslutat. 
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