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FR 43 § Mötets öppnande

Ordförande Margareta Byström hälsar ledamöterna välkomna till ett
församlingsråd som hålls utomhus i enlighet med riktlinjerna som
gäller under rådande risk för coronavirus.

FR 44 § Upprop och godkännande av kallelsen och ärendelistan

Upprop hålls. Solveig Hamrin tjänstgör för Mia Asplund, Sandra
Högberg tjänstgör för Sofia Wiklander.
Utskickad kallelse och ärendelista godkänns med följande tillägg
under övriga frågor:

- Jörgens erbjudande om att leda bibelstudier under hösten 2020.
- Synpunkt från Catharina om kortsiktiga mål avseende

tillgänglighet för personer med hörselnedsättning.

FR 45 § Val av justeringsperson

M välja Solveig Hamrin till justerare.

FR 46 § Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkännes och läggs till handlingarna.

FR 47 § Genomgång av budgetförslag för 2021

Budgetförslag för 2021 motsvarar det ekonomiska utfallet för 2019.

FR 48 § Gudstjänststatistik och information under 2020

De senaste veckorna har det varit ett fåtal besökare under
gudstjänstema vilket går att förstå utifrån de restriktioner som
råder under pågående pandemi.
Till midsommardagens mässa som äger rum i Gröna rummet
uppmanas besökarna ta med eget fika. Till pilgrimsmässan 23

augusti och till Seniorernas dag 13 september ska Förtäring planeras
och serveras.
Tre förklarande gudstjänster planeras till hösten.

Fortsättning nästa sida.

FR 49 § Gudstjänstplan 2021/Verksamhetsplan
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Under rubriken Stigsjö, Gudstjänst, skall två lekmannaledda
gudstjänster skrivas in. Våren 2021 församlingsrådet och hösten
2021 kyrkvärdama.
Under rubriken Församlingsgemensamt, Undervisning, föreslår
församlingsrådet i enlighet med förslag från Solveig att medlemmar
i FUB skall bjudas in en gång per år till gemenskapsträffmed
andakt.
Under rubriken Stigsjö, Undervisning, föreslår församlingsrådet ett
tillägg till Stor och liten: om underlag finns.
Under rubriken Stigsjö, Diakoni, skall det ändras vad gäller
inbjudan till personer som fyllt 70 år, inte 65 år.
Församlingsrådet diskuterar frågorna hur vi anpassar en verksamhet
och nytänkande. Diskussionen utmynnar i att vi ska fortsätta med de
verksamheter vi har idag och vara öppna för att eventuella ändringar
kan behöva göras längre fram.

Information om kommande aktiviteter

lnga ändringar utifrån den planerade gudstjänstplanen.

Rundvandring på kyrkogården. Samtal kring det vi ser och
upplever.

Inga frågor som berör församlingsrådet diskuterades.

Kvarvarande frågor:
- Leksaker till brudkammaren
- Psalmböcker till kyrkan

Om hyllorna till leksaker kan sättas upp på samma sida som dörren,
på den tillbyggda väggen, finns inga hinder. Ska de sättas upp på en
annan vägg behöver ansökan göras hos Länsstyrelsen.
Inga nya psalmböcker har kommit till kyrkan. Knapp Anna tar upp
frågan med Johan Holgersson.

Övriga frågor

- Jörgen erbjuder sig att ta huvudansvaret för bibelstudier hösten
2020 vilket ledamöterna tackar för.

Fortsättning nästa sida 53 §
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- Catharina önskar att det under kortsiktiga mål för Stigsjö ska
beaktas personer med hörselnedsättning. Då det inom kort
kommer att installeras nytt mixerbord och nya högtalare bör

förutsättningarna för alla gudstjänstdeltagare bli bättre vad gäller
ljudet.

FR 54 § Mötet avslutas

Innan ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för
uppslutningen trots den kylslagna kvällen samlades
församlingsrådets ledamöter i kyrkan där vi sjöng en psalm och
Knapp Anna höll en betraktelse utifrån söndagens evangelietext.

Nästa möte onsdagen den 26 augusti 2020 kl. 18.30 i
församlingshemmet.



Planerade Gudstjänster i Stigsjö kyrka
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