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Stigsjö församling, Församlingshemmet kl. 18.30-21.00 
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Övriga deltagande Domprost Kent Nordin och kyrkogårds- och fastighetschef 
Håkan Högback deltar under §§ 24-34 

Sekreterare % Mg Paragrafer 24 - 42 §§ 
Karin Högberg/ Bil. l, 36§ 

Ordförande Mad/C75., 451/5417” 
areia BysgöM 

Justerare tøw 
$0f|a WiklaçderM 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ F örsamlingsråd 

Sammanträdesdatum/Plats 2020-03-04/Stigsjö 

Datum för Datum för 
anslags uppsättande 2020-0344 anslags nedtagande 2020- 03 “30 

Förvaringsplats för protokoll Församlin sexpeditionen 
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FR 24 § Mötets öppnande 

Ordförande Margareta Byström hälsar ledamöterna samt domprost 
Kent Nordin och kyrkogårds- och fastighetschef Håkan Högback 
välkomna till mötet. Därefter sjunger vi psalm 137 varefter Knapp 
Anna Eriksson läser ett stycke ur Markus evangelium och talar om 
fastetiden. 

FR 25 § Upprop och godkännande av kallelsen och ärendelistan 

Upprop hålls. Catharina Brunnström tjänstgör för Mia Asplund. 
Utskickad kallelse och ärendelista godkänns med följande tillägg 
under övriga frågor: 

- Uppvaktningar 

FR 26 § Adjungerad till mötet 

Adj ungerad för mötet är domprost Kent Nordin och kyrkogårds- och 
fastighetschef Håkan Högback, 

FR 27 § Val av justeringsperson 

M välja Sofia Wiklander till justeringsperson. 

FR 28 § Godkännande av Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkännes med den ändringen att Idédagen i 
Sollefteå ägde rum 2020-02-15 (§ 19). Med den ändringen läggs 
protokollet till handlingarna 

FR 29 § Genomgång av den nya organisationen för församlingsrådet 

Församlingsrådets uppgifter, barnkonventionen och tillgänglighet. 
Domprost Kent får ordet. 
Församlingsrädets uppgifter är otydligt beskrivet. Det finns två 
diken 
- det ena är att församlingsrådet blir en ideell grupp som utför 
många olika saker 
- det andra är att man vill göra det kyrkorådet har ansvarar för 
exempelvis personal och fastigheter. 
F örsamlingsrådet har ansvar för den grundläggande uppgiften: 
gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. 

F arts nästa sida 29 § 
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F örsamlingsrâdets uppgift kommer att bli tydligare när vi, från och 
med 2021, kommer att hålla fem möten under året. 
Tre möten kommer att hållas under våren och två under hösten. 
l) ser tillbaka på föregående år och vad som hänt 
2) analyserar nuläget och planerar framåt för nästa år 
3) gör verksamhetsäskande för nästa år 
4) granskar om tilldelad budget följer verksamhetsplanen 
5) tar del av färdig budget. 

En församlingsinstruktion ska tas fram av pastoratets sju 
församlingar gemensamt. 
En lokalförsörjningsplan ska tas fram. Vilka fastigheter behöver 

finnas kvar sett 15 år framåt i tid för att bedriva verksamhet. Hur 
mycket nyttjas byggnaden mot vilken kostnad sett 50 år framåt 
beräknat på total underhållskostnad samt löpande driftskostnadt 
Omvärldskartläggning pågår kring diakoni och barnrättsperspektiv. 
För dessa perspektiv och för övriga verksamhetsområden kommer 
workshops att hållas för personal, kyrkoråd och församlingsråd 
under tre heldagar 2020-2021. Datum fastställda 2020-1 1-18, 
2021-03-03 och 2021-09-01, Kyrkorådet slutför arbetet med 
resultatet efter genomförda workshops. 
Under våren 2021 kommer församlingsmöten att hållas i alla 
församlingar där respektive församlingsråd bjuder in 
församlingsboma för information och frågor kring 
församlingsinstiuktion och lokalförsörjningsplan. 
Margareta frågar om 1% av budget skall tilldelas ACT (enligt deras 
önskan). Domprost Kent säger att det skulle innebära 400 tkr för 
Härnösands pastorat. Varje församling får diskutera hur man vill 
gora. 
Barnkonventionen som är lag från och med 2020-01-01 innebär att 
alla ärenden som behandlas ska beaktas utifrån ett 
bamrättsperspektivi Påverkar ett beslut barn ska i så fall en 
barnkonsekvensanalys göras. Att ta hänsyn till barnrättsperspektiv 
innebär att ta beslut med Öppna ögon. Det kan innebära nedskäming 
i barnverksamhet på grund av att inte pengarna räcker till men man 
ska då vara medveten om det. 
Tillgänglighet. Kulturskyddet går före tillgänglighet vilket gör att 
det inte alltid är möjligt att tillgodose behov av tillgänglighetskrav. 
Lagen om tillgänglighet gäller dock alla våra lokaler. Vid 
ombyggnation måste hänsyn tas till det. 

Planerna - ombyggnation av kyrka till allaktivitetshus 

Håkan Hö gback informerar om att endast akuta åtgärder utförs på 

Fortsättning nästa sida 30 §
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Härnösands pastorats byggnader förutom planerade arbeten där 
sökta bidrag sökts och beviljats. Ett sådant arbete är kyrktomet på 
Stigsjö kyrka som kommer att åtgärdas under 2020. För övrigt 
omfattas samtliga fastigheter inom Härnösands pastorat av den 
påbörjade lokaltörsörj ningsplanen, alltså även önskemålet från 
Stigsjö församlingsräd om ombyggnation av kyrkan. 
Håkan informerar om att nya högtalare och nytt mixerbord kommer 
att installeras inom kort i kyrkan. Vidare berättar han att statistik 
finns som innehåller olika uppgifter om pastoratets kyrkor. Där 
framgår vilka som är ansvariga för de kyrkliga inventariema. Dessa 
inventarieförteckningar kommer att bli digitala och de ansvariga - 

för Stigsjö kyrkas del - Knapp Anna och Annica, kommer att få 
information om detta. 

Uppfräschning av kyrkan -laga puts och målning 

Se 30 §. 

Granhäcken - kan den beskäras 

Håkan informerar om att granhäcken inte klarar av att beskäras, då 
kommer den att vissna och dö. Det som går att göra är att 
fyllnadsplantera där det behövs. 

Vad händer med församlingshemmet om ombyggnationen av 
kyrkan inte blir av och vad händer om den blir av? 

Se 30 §7 I samband med frågan om församlingshemrnet påtalar 
Håkan vikten av att element och värmepump inte får stängas av, 

Värmen regleras centralt och om Värmepumpen stängs av slås den 
inte på automatiskt vilket gör att det är kallt nästa gång lokalen ska 
användas. Solveig meddelar att ett element i ett mindre rum avsett 
för barnaktiviteter är väldigt varmt. Risk finns att barnen bränner sig 
på det. Håkan säger att elementet ska bytas ut. 

Kyrkogårdens tillgänglighet mot askgravlunden 

Håkan tar med sig frågan om det går att komplettera eller 
byta ut gruset mot annat material för att det ska gå lättare att 
ta sig fram med barnvagn, rollator och rullstol. 

Gudstjänststatistik och information under 2020 

1 jan Nyårsmässa, kyrkan- 13 deltagare 
12 jan Gudstjänst, församlingshemmet- 15 deltagare 

Fortsättning nästa sida 35 § 

Ä///r/ m WW]



Härnösands pastorat 
Stigsjö församlingsrád 

FR 36 § 

FR 37 § 

FR 38 § 

FR 39 § 

FR 40 § 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (6) 
Datum 2020-03-04 

19 jan Ekumenisk gudstjänst, föreningshuset - 30 deltagare 
26 jan Högmässa, församlingshemmete 15 deltagare 
2 feb Soul church, kyrkan- 120 deltagare 
9 feb Orgelkonsert, kyrkan“ 22 deltagare 
16 feb Högmässa, lörsarnlingshemmet- 14 deltagare 
23 feb Mässa små och stora, församlingshemmet- 20 
deltagare 

Gudstjänstplan 2020 

Gudstjänstplanen diskuteras. Efter önskemål av 
kyrkva'rdarna att hålla en lekmannaledd gudstjänst beslutas 
att en sådan skall hållas den 15 november. Lärande 
gudstjänster skall hållas några gånger under året med 
utgångspunkt från agendan för högmässan. Den 22 
november står det söndagsskola i planeringen. Knapp Anna 
tar med frågan till Johan Holgersson då vi inte brukar ha 
söndagsskola. Beslut tas om att ändra kyrkfrukost från 22 
november till 13 december och att det får ersätta julfest den 
dagen. 24 december planeras samling vid krubban istället för 
julspel. 

Församlingskollekt for 2020 

Inga förslag på ändring av kollektändamål framförs. 

Verksamhetsberättelse för pastoratet - Stigsjö församling 

Råmaterial (arbetsmaterial) delas ut. Eventuella synpunkter 
på innehållet skickas till Margareta senast 2020-03-05 som 
sammanställer och skickar vidare till Knapp Anna. 

Information om aktuella utbildningstillfällen under 2020 

Jörgen Kristiansson informerar om ide'dagen i Sollefteå där 
Han och Sverker Ågren deltog. Temat ”pilgrim” i betydelsen 
församlingen i rörelse kommer att vara ett tema i 
hela stiftet. Hur kan det gestalta sig i Stigsjö? Knapp Anna 
uttrycker det som att vi ska bäras av men inte vara bundna av 

traditioner. 

Information om kommande aktiviteter 

Fortsättning nästa sida 40 §
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- 2020-03-15 Musik i vinterkväll, kören 

- 2020-03-22 Lekmanaledd gudstjänst, församlingsrådet 

- 2020-03-26 Fasteauktion, Knapp Anna kontaktar 
infonnatörema om affischer. Kl. 17.00 soppa, kl. 18.00 
börjar auktionen 

FR 41 § Övriga frågor 

Kvarvarande frågor: 

- Leksaker till brudkammaren. Försarnlingspedagogema 
har gått igenom materialet som finns. Förslag på att köpa 
in hyllor i form av kuber att sättas upp på väggen för 
förvaring av leksaker. 

M F Örsamlingsrådet beslutar i enlighet med förslaget. 

- Psalmböcker till kyrkan 30 psalmböcker har beställts. 

- Fikalista. En lista där man kan skriva upp sig när man har 
möjlighet att ansvara för fika i samband med gudstjänst 
har tagits fram och ska sättas upp i församlingshemmet. 

- Uppvaktningar. Ny övrig fråga. Knapp Anna frågar om 
det finns intresse att bistå präst och diakon med 
uppvaktningar till församlingsbor vid födelsedagar då 
man fyller 80, 85, 90 år och därefter varje år Det 
beslutas att Knapp Anna ska ta med en förteckning över 
vilka personer som är aktuella för uppvaktning under 
2020 och att vi tar upp frågan vid nästa församlingsråd. 

FR 42 § Mötet avslutas 

Innan mötet avslutas tackar Margareta för en god soppa och 
gott bröd som stärkte oss i arbetet med att planera vår lekmanna- 
ledda gmdstjänst den 22 mars. Sedan för ett givande möte med 
många bra frågor till Kent och Håkan. Därefter hälsar hon oss 
välkomna till nästa försarnlingsrådsmöte tisdagen den 
12 maj 2020 kl. 18.30. 
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Ära-65 Ale 
Datum Tid Lokal Övrigt 47041 "63%, 

1/1 18.00 Kyrkan Nyårsmässa ] 3 
12/1 1 1.00 Församlingshemmet Gudstjänst /5 
1 9/1 1 1 Smöråkers Ekumenisk 

föreningshus gudstjänst å) 
26/1 1 1 .00 Församlingshemmet Högmässa / 5' 
2/2 18.00 ? Soul church I 80 
9/2 15.00 Kyrkan Högmässa Orgelkonsert Z L 
16/2 1 1 .00 Församlingshemmet Hö gmässa I L/ 
23/2 1 1.00 Församlingshemmet Mässa små 0 Kyrkfrukost 

stora 20 
1/3 1 1.00 Församlingshemmet Gudstjänst ? 

8/3 1 1.00 Församlingshemmet Högmässa 
15/3 1 8.00 Kyrkan Musik i Kören 

vinterkväll 
22/3 1 1.00 Församlingshemmet Gudstjänst Lekmannaledd 
26/3 1 7.00 Församlingshemmet Fasteauktion /M/Z I] 
29/3 11.00 Stigsjö Filadelña Gudstjänst små 0 / 

stora 
5/4 11.00 Kyrkan Högmässa 
9/4 18.00 Kyrkan Mässa Skärtorsdag 
12/4 1 1 .00 Kyrkan Högmässa Kören 

Påsklunch 
19/4 1 1 .00 Kyrkan Gudstjänst 
26/4 1 1 .00 Kyrkan Temamässa Kören 

Miljö -skapelsen 
3/5 11.00 Kyrkan Gudstjänst små 0 Frukost 

stora 
10/5 18.00 Kyrkan Musik i vårkväll 
17/5 1 1.00 Viksjö kyrka F örsamlingsfest 
24/5 1 1.00 Kyrkan Gudstjänst 
31/5 11.00 Kyrkan Högmässa 
7/6 1 1.00 Kyrkan Högmässa 
14/6 1 8.00 Kyrkan Musik i Kören 

sommarkväll 
20/6 15.00 Kyrkan Mässa Fikai gröna 
(Lördag) rummet 
28/6 1 1.00 Kyrkan Gudstjänst 
5/7 18.00 Kyrkan Musik i 

sommarkväll 
12/7 1 1.00 Kyrkan Högmässa 
19/7 1 1.00 Kyrkan Högmässa 
26/7 11.00 Kyrkan Gudstjänst Karin Högberg 
2/8 1100 Kyrkan Högmässa 
9/8 18.00 Kyrkan Musik i 

sommarkväll 

2020-02-26



2020-02-26 

16/8 15.00? Janne Gudstjänst 
Vängmantorpet 

23/8 17.00 Kyrkan Mässa Pilgn'rnsvandring 
Hässjö-Stigsjö 

30/8 1 1 .00 Kyrkan Högmässa 

6/9 1 1.00 Kyrkan Gudstjänst 

13/9 11.00 Kyrkan Högmässa Seniorernas dag 

18/9 (fredag) 17.30 Församlingshemmet Familj ekväll 

27/9 11.00 Kyrkan Högmässa 

4/10 1 1 .00 Kyrkan Gudstjänst 

1 1/10 1 1.00 Kyrkan Högmässa Skördeauktion 

18/10 1 1.00 Kyrkan Ekumenisk Frukost 
gudstjänst stora 0 Bibelutdelning 
små 

25/1 0 11.00 Kyrkan Högmässa 

30/10 Kyrkan Oppen kyrka 
(fredag) 
3 1 /1 0 Kyrkan Oppen kyrka 
31/10 1 8 .00 Kyrkan Minnesgudstjänst 

8/1 1 1 1.00 Kyrkan Högmässa
› 

15/1 1 1 1.00 Kyrkan Gudstjänst kyrkan/arm 401mm tulee/i' 
22/11 1 1.00 Kyrkan Högmässa Emkqsl. ,MW . 

S 
.. 

1 l 1 

29/ 1 1 18.00 Kyrkan Gudstjänst 
6/12 11.00 Kyrkan Högmässa 

13/12 1 1.00 Kyrkan Gudstjänst med bum-mn' . 
' 

ñu/wgé 
små 0 stora tömmnhngsgarde' 

' ° n: 
24/12 11.00 Kyrkan Julspel m du., lambda“ 
24/12 23.00 Kyrkan Mässa 

27/12 18.00 Kyrkan Musik i jultid Kör-konsert 
1/1 18.00 Kyrkan Mässa


