
Härnösands pastorat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Häggdângers församlingsrád Datum 2020-02-18 

Häggdâgers Församlingshem kl 18.30-20.30 

Ord. Ledamöter Ersättare 

Beslutande markeras med X [cke tjänstgörande ersättare, som ar närvarande anges med N. Frånvaro markeras med 0. 

Orförande Yngve Nilsson N Ersättare Eva Söderström 
Ledamot Leif Thörnlund X Ersättare Annika Öhman 
Ledamot Gun-Britt Rodling X Ersättare Margareta Bolin 
Ledamot Barbro Westerholm 0 Laila Ahlberg 
Ledamot Nils-Erik Biberg 

><><><><><>< 

Komminister Ulf Andersson 

Ank §le '02- 28 

Dnr Klf Nr 

HHÃwzowm 1.1 I 

Sekreterare Mmmm Paragrafer I - 13 

rbro Westerholm 

Ordförande 
JM kk“ \\\_\ 

ngv 

Justerare åJA MRÅMRMÅ 
Leithölnlund 

ANSLlAG/BEVIS 

Protokollet arjusteraL Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Församlingsråd 

Sammanträdesdatum/Plats 2020-02-18 Häggdångers församlingshem 

Datum för Datum för 
anslags uppsättande 2020-02'1 ( anslags nedtagande 2020-03'13 

Förvaringsplats för protokoll Församlingsexpeditionen 

rim-WR //u



Härnösands pastorat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Häggdángers församlingsrád Datum 2020-02-18 

FR1§ 

FR2§ 

FR3§ 

FR4§ 

FR5§ 

FR6§ 

FR7§ 

FR8§ 

FR9§ 

Mötets öppnande 
Ordförande hälsar de närvarande och öppnar mötet efter psalm och ord av Ulf 
Andersson och Leif Thörnlund 

J ustering 
Leif Thörnlund utses att justera protokollet. Justering äger rum den 20 februari 1200 
på församlingshemmet 

Godkännande av kallelse och ärendelista 
Kallelse och ärendelista godkänns utan tillägg 

Föregående protokoll 2019-11-19 
Protokollet är ej utskickat pga ej tillåtna personuppgifter enligt GDPR 

Val för mandatperioden 2020-2021 
Vice ordförande: Leif Thörnlund 
Sekreterare: Laila Ahlberg 
Kassörför ,ffrivillig kassan Barbro Westerholm 
I samband med val av kassör framförs ett varmt tack till avgående kassören Nils-Erik 
Biberg som innehaft uppgiften som kassör i många år. 
Som firmatecknare valdes ordf. Yngve Nilsson 430715-7893 och kassören Barbro 
Westerholm 480506-8048. Att teckna uttag i bank och post samt utkvittera 
värdehandlingar för Häggdångers församlingsråd utsågs ordföranden och kassören 
var för sig 
Kyrkvärdar: Yngve Nilsson nyvaldes, vilket gör att det nu finns två kyrkvärdar, Leif 
Thörnlund och Yngve Nilsson 
Ombud för Act: Leif Thörnlund 
Ombudför Sv. Kyrkan i utlandet: Eva Söderstöm 

Fastställda församlingskollektändamål januari - juni 2020 
Se bilaga 1 

Planering 
Sparkstafetten flyttad till 29 februari. Om sparkstafetten inte går att genomföra pga 
snöbrist blir det tipsrunda 
Den l3juni blir det Musik i sommarkväll. 
I övrigt följs tidigare planering 

Uppvaktningar 
l pastoratet har åldersgrupper som uppnått 80, 85 och 90+ inbjudits till fester. 
”Gamla” landsförsamlingar har haft egna fester och Domkyrko har haft sina, med 
motivering att det blir för många med hela nuvarande pastoratet. 
Häggdångers församlingsråd föreslår att man inbjuder endast till en fest till dem som 
under året fyller 80 år. Denna fest ska omfatta alla som blir 80 år i hela pastoratet, och 
ansvaret för att genomföra festen ska cirkulera mellan församlingarna. 
Uppvaktning till äldre genomförs som tidigare, Under 2020 uppfyller ingen i 

Häggdångers församling kriterierna, varför detta utgår. 

Rapporter 
Leif Thörnlund rapporterade från Kyrkorådet den 28 januari. Se bilaga 2 'l 
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Härnösands pastorat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Häggdångers församlingsrád Datum 2020-02-18 

FR 10 § Från prästcrligt håll 
Ingen information 

FR 11 § Övrigt 
Inga övriga frågor 

FR 12 § Kommande sammanträden 
Från 2020 blir det fem församlingsråd under året. Nästa sammanträde är den tisdagen 
den 7 april 18.30. Ansvariga för fika och psalm är Gun-Britt Rodling och Barbro 
Westerholm. Övriga sammanträden under året infaller 2 juni, 22 september och 7 
november 

FR 13 § Avslutning 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

\\ 2:8



Bilaga 1 

HÄGGDÄNGERS FÖRSLAMLING 

Församlingskollekter januari - juni 2020 

Kollektdatum Kollektändamål Plus/bankgironr 

än V 

. . .. . . J? 

29 feb (Sparkstafett) ACT Sv kyrkans internationella arbete 

8 mar Musikversamhet i Häggdångers församling 

22 mar Internationellt café, ACT 

12 april Kyrkans unga / Kyrkosångarna 

3 maj Musikverksamhet i Häggdångers församling 

21 maj Barsvikens Kapellförening 69 57 873 

13 juni Musikverksamhet i Häggdångers församling 

20juni Kyrkans unga/EFS 

26 juni Musikverksamhet i Häggdångers församling



Häggdångers församlingsråd 2020-02-18. 

§ 10 Rapporter/information / Leif T. 

Kyrkorâd 2020-01-28. 

0 Mektplan församlingsinstruktion med lokalförsörjningsplan 2019 - 2021. 
Förslag till ny församlingsinstruktion skall under åren 2020 -2021 arbetas fram och 
slutrapport presenteras för KF vecka 39 år 2021. Ledningsgruppen har arbetat med 
projektplanen som även innehåller omvärldsanalys och barnkonsekvensanalys. 
Kyrkorådets ledamöter deltar tillsammans med personalen i utbildning i omvärlds- 
analys inför arbetet med församlingsinstruktion den 26 februari 2020. 

0 Ekonomisk rapport. Prel. resultat är 2019. 
Prel. resultat, överskott 3,250 milj. Budgeterat underskott 3,530 milj. (+ 6,7 milj) 
Lägre kostnader. Ej påbörjade planerade reparationer och underhåll. Ca. 2 milj. 
Hyra inventarier, livsmedel, förbrukningsmatr., annonser, tele och konsulter. 
Ca. 1,5 milj. Personalkostnader. Vakanser avs. kommunikatör, komminister, 
organist, kantor 2 st., fastighetsing. samt kamrer. Ca. 3,2 milj. 

0 Avsättning till diakonala bidrag. 
År 2017 ändrades redovisningsprinciperna för ändamålsbestämda medel och 
villkorade bidrag. Det innebär att de gåvor och bidrag som inte hade några 
särskilda villkor redovisades som intäkt samma år. Endast gåvor och bidrag som 
enligt avtal är kopplade till särskilda villkor redovisas som skuld, eget kapital. 
Det innebär att gåvor och bidrag som skänks utan särskilda villkor skall användas 
under samma år som de skänktes. 
Avsättning i budget, till förekommande ändamål, är enligt likställighetsprincipen 
inte möjlig. I stället måste medel samlas in t ex genom kollekter och gåvor. 
Härnösands pastorat förvaltar 2 stiftelser, "Karin Hessler Sjögrens fond" och 
"Samfonden till främjande av kyrklig hjälpverksamhet och diakoni". 
Ur dessa fonder delas årligen fondmedel ut enligt stiftelsernas villkor. 
Häggdångers församling har tillgång till fondmedel motsvarande ca. 95'. 

0 Rehabiliterings- samt Alkohol- och drogpolicy. 
Föredrogs och antogs efter komplettering (2 st.). 

0 Ben från arkeologisk undersökning vid domkyrkan. 
I samband med utbyggnaden av domkyrkan 2010 - 2011 gjordes arkeologiska 
undersökningar och man fann då bl. a en del benmaterial. Även en skalle som 
hittats vid grävningsarbeten på kyrkogården år 1970 föreslås begravas. 
Beslöts uppdra till domprosten att utreda med biskopen hur återbegravningen 
skall utformas och praktiskt verkställas intill domkyrkan under barmarksperiod år 
2020. 

9 Information. 
Personal, pool-bil och totalförsvarsövning. 
Ny kantor i tjänst fr 0 m ljan. Ellinor Stenlund. 
Fr o m 15 febr. tillträder Jeanette Öhlén, 8?) % tjänst. Arbetar 100% under Sanna 
Norberg föräldraledighet. 
Fortsatt rekrytering av organist fortgår.


