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Högsjö församlingsråd Datum 2020-01-30 

Högsjö församlingsgård kl. 18.30 i 20:30 

0rd. Ledamöter Ersättare 

Beslutande markeras med X. Icke tjänstgörande ersättare, som är närvarande anges med N. Frånvaro markeras med 0. 

X Ordförande Lennart Backlund X Ersättare Dagny Backlund 
O Ledamot Sonny Andersson X Ersättare Linda Åberg Luthman 
X Ledamot Birgitta Johansson X Ersättare Rolf Skoglund 
X Ledamot Lena Landin O Ersättare Gullan Eriksson 
O Ledamot Christina Pettersson 
X Ledamot Anna Andersson 5 
X Prästerlig ledamot Johan Holgersson HÄm 
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Justerare Kaa/A 
Lena Landin 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat, Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Högsjö Församlingsrâd 
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FR 1 § Inledning 
Ordförande Lennart Backlund hälsade välkommen och förklarade mötet 
för öppnat. Därefter inleder Johan Holgersson med en kort andakt. 

FR 2 § Upprop 
Ordförande hade upprop av de närvarande vid församlingsrådet enligt 
förteckning i inledning av protokollet. Ledamot Anna Andersson 
närvarande från § 6. 

FR 3 § Fastställande av dagordning. 
Beslut: Församlingsrådet godkände dagordningen med tillägget att 
barnkonventionen kommer att beaktas i samtliga Församlingsrådets 
beslut. 

FR 4 § Val av vice ordtörande 2020 - 2021 
Beslut: Omval på Anna Andersson. 

FR 5 § Val av sekreterare 2020 - 2021 
Beslut: Omval på Birgitta Johansson. 

FR 6 § Val av justerare samt tid och plats för justering. 
Beslut: Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll 
valdes Lena Landin. Protokollet justeras 2020-02-12 ca kl.18:00 
på Höstvägen 6, Ramvik. 

FR 7 § Föregående mötesprotokoll. 
Ordförande gick igenom föregående mötesprotokoll som godkändes 
och lades till handlingarna 

FR 8 § Kontaktpersoner och ombud för ACT och SKUT. 
Beslut: Till kontaktperson för ACT utsågs Lena Landin. 
och till ombud för SKUT valdes Rolf Skoglund och Gullan Eriksson. 

FR 9 § Kyrkvärdar. 
Beslut: Till kyrkvärdar valdes Lena Landin, Gullan Eriksson och 
Birgitta Johansson,
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Utvärdering av verksamheten föregående år. 
Församlingsrådet delger varandra synpunkter på föregående års 
verksamhet. Antalet närvarande vid våra gudstjänster och massor har 
under året minskat främst då vi inte längre har asylsökande/flyktingar 
boende i vår Församling. 
Fastän vår församling inte haft en ansvarig musiker/körledare har Högsjö 
kyrkokör ändå deltagit i församlingens verksamhet då Renate Menzel 
under höstterminen varit ledare för kören. 
Under året har pastorsadj unkt Annica Strindin tillträtt sin tjänst i 
pastoratet med särskilt ansvar för Vår församling. 
Alla i rådet förmedlar det goda samarbete vi upplever tillsammans 
med Annica. 

Vårterminens verksamhet. 
Rådet går igenom vårens verksamhetsplan och gör följande planering. 

I samband med vårens vardagsgudstjänster/mässor serveras efterföljande 
sopplunch. Nu saknas namn på ansvarig för några av soppluncherna och 
några av rådets medlemmar antecknas sig som ansvariga. 

Förslag till program vid församlingsafton den 18 mars presenteras av 
Annica Strindin. Vår nuvarande ansvariga musiker i församlingen, 
Ellinor Stenlund, planerar att bjuda in Olle Parkman att medverkande vid 
törsamlingsaftonen. Temat för kvällen blir ”Musiken i mitt Liv. 

Under vårterminen bör det planeras en vårt'est för de anställda och 
frivillig-arbetare som tjänstgör i församlingen. Lämpligt datum i slutet 
av maj och på kvällstid. Johan Holgersson ansvarar för att det läggs till i 
vårterminens planering. 

I församlingsrådet har vi tidigare talat om att vi i församlingen vill starta 
en besöksgrupp som med olika ändamål kan besöka våra församlingsbor. 
Det kan gälla uppvaktningar men även att besöka ensamboende 
församlingsbor. 
Beslut: Till nästa församlingsråd skall ansvarig diakon Christina 
Ahlenius bjudas in så att vi kan börja planera för att starta denna 
besöksgrupp. 

Under våren kommer bibelstudier att genomföras vid 4 tillfällen med 
start onsdag 5 februari. För att informera våra församlingsbor om detta 
vill vi dela ut flygplan med information om dessa bibelstudier. 
Beslut: Johan Holgersson får i uppdrag att ordna så att dessa flygblad 
trycks upp och distribueras till oss i församlingsrådet. 
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Lena Landin gör en iörfrågan till församlingsrådet om vi under 
sportlovsveckan v.10 kan anordna sportlovsaktiviteter. Rådet tycker det 
är ett bra förslag och vi bestämmer att under 2 dagar, tisdag 3 mars och 
onsdag 4 mars mellan kl. 10:00 i 14:00 erbjuda aktiviteter inne och även 
ute om vädret tillåter och vi serverar lunch båda dagarna. Sportlovs 
aktiviteterna görs i samarbete med Västbyggdens Intresseförening. 
Beslut: Lena Landin blir ansvarig för planeringen av 
sportlovsaktiviteterna. Kostnader för lunchen tas från församlingsrådets 
medel till förfogande 

FR 12 § Kostnader, avgift för servering. 
Församlingsrådet diskuterat olika alternativ och kommer fram till 
följande. 
Beslut: Rekommenderad avgift För luncher efter 
gudstjänster/mässor samt soppluncher blir 30 kr, som går till ACT. 
Ingen avgift för barn. 

FR 13 § Församlingskollekter, ev. komplettering av tidigare beslut. 
Inga kompletteringar till tidigare beslut behöver göras. 

FR 14 § Fastställande av tider för kommande sammanträden för rådet. 
Beslut: Måndag 30 mars kl. 18:00 

Onsdag 5 maj kl, 18:00 
Onsdag 16 sept. kl. 18:00 
Onsdag 25 nov. kl. 18:00 

FR 15 § Information. 
Lena Landin och Linda Åberg Luthman kommer att delta på ”idé 
dagen” den 15 februari i Sollefteå. 

Pastoratet kommer under den närmsta tiden att arbeta med 
Försanrlingsinstruktionen och ”Lokal Församlingsplan” med 
inriktning på perspektivet 2030 - 2035. 
Församlingsråden kommer under hösten 2020 att inbj udas till 
”Workshop” och under kommande år kommer kontinuerlig information 
att ges. 

Ordförande informerar om att det sedan tidigare linns Församlingsrâds 
beslut på att Högsjö församlingsgård ska anslutas till ñberuppkoppling. 
lngen fiberanslutning har skett och nu erbjuder Servanet ñberanslutning 
i samband med grävningar som görs av Hemab för att vädersäkra 
elledningar. Ordförande vill att Johan Holgersson tar frågan vidare till 
ansvarig medarbetare i pastoratet så att anmälan om församlingens 
intresse görs till Servanet. 
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FR 16 § Avslutning. 
Ordförande Lennart Backlund avlutar mötet och tackar de 
närvarande för visat intresse.
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