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FR 17 § Mötets öppnande
Ordförande Lennart Backlund hälsade välkommen och förklarade mötet
för öppnat. Därefter inleder Annica Strindin med en kort andakt.

FR 18 § Upprop och godkännande av kallelse och ärendelista.
Ordförande hade upprop av de närvarande vid församlingsrådet enligt
förteckning i inledning av protokollet.
Beslut: Kallelsen och ärendelistan godkändes.

FR 19 § Val av justeringsperson.
Beslut: Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll
valdes Dagny Backlund. Protokollet justeras 2020-05-21 ca kl.08:00
i samband med församlingens Gökotta vid Högsjö hembygdsgård.

FR 20 § Föregående protokoll.
Ordförande gick igenom föregående mötesprotokoll som godkändes
och lades till handlingarna

FR 21 § Verksamhetskommentarer 2019.
Dokument med pastoratets verksamhetkommentarer har sänts till
_mötesdeltagarna innan mötet. Johan Holgersson går igenom det som
avser Högsjö församling. Ingen i iörsamlingsrådet hade något att
tillägga.
Beslut: Dokumentet läggs till handlingarna.

FR 22 § Gudstjänststatistik 2020, information utifrån Corona-situationen.
Från mars 2020 har alla aktiviteter i församlingen förutom
gudstjänster/mässor ställts in p.g.a. Corona pandemin.
Domkyrkotörsamlingen har under pandemin erbjudit möjlighet att följa
deras söndagsmässa digitalt och enligt statistik har ca 100-150
personer loggat in på domkyrkoförsamlingens webbsida.

Pastoratet har tagit beslut på att inga mindre kyrkor ska användas under
rådande Corona pandemi. Det innebär att Högsjö gamla kyrka inte
kommer att användas under sommaren 2020.
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FR 23 § Gudstjänst-och verksamhetsplan 2020.
Johan Holgersson hade inför mötet skickat till församlingsrådet en
reviderad gudstjänst- och verksamhetsplan för återstoden av 2020.
Planen hade ändrats efter synpunkter från rådets medlemmar och efter
de restriktioner som råder p.g.a Corona-pandemin.
Under sommaren, då inte gamla kyrkan får användas, kommer vi att
hålla friluftsgudstjänster ute vid kyrkan och då Vädret inte tillåter detta
flyttas gudstjänsten till nya kyrkan. Mässor ochmusikgudstjänster
kommer under sommaren att genomföras i nya kyrkan.

Församlingens pilgrimsvandring, planerad till 13 juni, kommer att
genomföras men med annan vandringsväg ochmässan vid Flattoms
fäbodar flyttas till Högsjö hembygdsgård.

Under hösten går församlingen tillbaka till söndags gudstjänst/mässor
i kyrkan, förutom de veckor då den nya aktiviteten för daglediga
församlingsbor på fredagar genomförs. Under 3 fredagar i höst, med
start i september, erbjuds aktivitet på fredagsförmiddag mellan kl.09:00-
11:30 i Församlingsgården och efter aktiviteten erbjuds lättare lunch till
exempel sopplunch. Under samma tid träffas deltagare i ”Stor och Liten”
också i Församlingsgården och tanken är att de efter sin träff kan ansluta
och delta i lunchen.

FR 24 § Öppethållande av gamla kyrkan i sommar.
Församlingsrådet föreslår att gamla kyrkan under sommaren hålls öppen
för besökare.
Förslaget innebär att församlingens vaktmästare öppnar och läser kyrkan
under vardagar och att Lena Landin ansvarar för kyrkans öppethållande
på helgdagar.
Johan Holgersson undersöker och meddelar rådet om detta går att
genomföra.

FR 25 § Ev. ändring av församlingskollekter.
Enligt förslag från ordförandemötet kan församlingarna ta upp
församlingskollekt till ”Diakonal hjälpverksamhet i pastoratets
församlingar”, för att täcka behov som inte ryms inom ändamålen för
Samfond A eller Karin Hessler Sjögrens stiftelse.
Beslut: Enligt förslaget beslutar församlingsrådet att kollekterna i
Högsjö den 5 juli, 30 augusti och 18 oktober går till ”Diakonal
hjälpverksamhet i pastoratets församlingar”.
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Övergripande mål, långsiktiga och kortsiktiga.
Målen har behandlats av pastoratets ledningsgrupp och kommer så
småningom att fastställas av kyrkorådet och kommer då att finnas med i
verksamhetsplanen för 2021.
Dokument med målen har inför mötet delgetts församlingsrådets
ledamöter för kännedom och ingen i rådet hade något att erindra.

Verksamhetsbeskrivning 2021.
Johan Holgersson går igenom det dokument som avser pastoratets
verksamhetsbeskrivning 2021 och vi koncentrerar oss på vad som gäller
för Högsjö församling. Verksamhetsbeskrivningen ligger bl.a. till grund
för budgetäskande inför verksamhetsåret 2021. Ordförande Lennart
Backlund frågar hur bamkörsverksamheten i Högsjö kommer att
organiseras och Johan Holgersson meddelar att det är kantor Sanna
Norberg som är ansvarig för bamkörsverksamheten. Sanna Norberg är
fn. föräldraledig och Johan Holgersson kommer att återkomma med mer
besked om barnkörverksamheten i Högsjö på nästa törsamlingsråd.

Övriga frågor.
Pastorsadjunkt Annica Strindin som huvudsakligen har tjänstgjort i
Högsjö/Hemsö församlingar slutar sin tjänst den 7 juni och Rolf
Skoglund frågar Johan Holgersson vem som ersätter Annica Strindin.
Johan Holgersson meddelar att förutom att Annica Strindin slutar sker
även en pensionsavgång på en annan av pastoratets präster och det
kommer därför att utannonseras 2 prästtjänster i pastoratet, varav en med
huvudansvar för Högsjö/Hemsö församlingar.
Under sommaren kommer prästvikarier att tjänstgöra för att täcka
upp behovet av präster.

Avslutning.
Ordförande Lennart Backlund förklarar församlingsrådsmötet för
avslutat och tackar församlingsrådets ledamöter för deltagande i det
första digitala mötet för Högsjös församlingsråd.
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