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Härnösands pastorat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Viksjö församlingsråd Datum 2020-05-13

Inledning
Mötet öppnades av ordförande som hälsade alla välkommen.

§ 15 Upprop
Ordförande förrättade upprop, ej närvarande är Henry Visen samt Eva Billberg.
Marianne Forsberg går in i st fHenry Visen.

§ 16 Godkännande av dagordning.
Dagordningen fastställdes och godkändes.

§ 17 Val av justerare
Till att justera protokollet valdes Kristina Visen.

§ 18 Föregående protokoll.
Ordförande föredrog innehållet i protokollet, länmades utan åtgärd.

§ 19 Tillbakablick
Tillbakablick på vårens gudstjänster som har varit annorlunda p gr a covid-I9 som har

utvecklats till en pandemi och förändrat det som har varit planerat men har blivit förändrat

på olika sätt. Utvärdering av besökande tom 3 maj har 41 personer besökt någon av de

sammankomster som församlingen anordnat.

§ 20 Rul-lstolsramp till törsamlingshemmet
Henry har lämnat uppgift till Kristina på vad en ramp skulle komma att kosta och hon

informerade att Tobias Ytterbom har begärt 5.500:- - 6.000:- för att iordningställa en

ramp. Länmar offert om vi efterlyser den. Ordförande fick i uppdrag att kontakta

fastighetschefen angående rampen.

§ 21 Kollekter. Ändring av församlingskollekter

§vårt att söka ”diakonal hjälpverksamhet” i församlingen, helst före oktober månad.

Andring av kollekt ändamål den 30 augusti till diakonalverksamhet i församlingen.

§ 22 Kommande verksamhet sommar/höst.

Nationaldagsgudtjänsten får fikamedtages till.
Midsommarens gudstjänst blir i kyrkan.
Spelmansstämman blir inte av den 5 juli
2 augusti Musik i sonnnarkväll
9 augusti Gudstjänsten är i kyrkan
30 augusti Musik i höstkväll
6 september Seniorernas dag
20 september Musik i höstkväll
1 november Musik i allhelgonatid

§ 23 Verksamhetsmål
Verksamhetsmål utskickat till törsamlingsrådets ledamöter från Johan Holgersson.

Tagit del av innehållet i utskicket.
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§ 24 Verksamhetsbeskrivning 2021
Verksamhetsbeskrivning gick vi igenom samt tog del av innehållet.

§ 25 Val av ny kyrkvärd
Kristina Visen hälsades välkommen till församlingens verksamhet. Hennes första
tjänstgöringsdag som kyrkvärd blir den 6 juni.

§ 26 Information och rapporter
Kyrkvärdema 70+ bör ej ställa upp som kyrkvärd.
Domkyrkan sänder gudstjänster via webben.
Kören blir en nystart i Viksjö, nya medlemmar från Stigsjö.
Vi har förhoppning att genomföra församlingsfesten i Viksjö den 6 oktober:

§ 27 Avslutning
_

Knapp Anna avslutarmed psalm 197. Ävenmed text från gamla testamentet Profeten
Jesaia ”Att växa i tro” och med bönen Fader vår.

Ordförande avslutade och tackade alla för närvaron och förklarade mötet avslutet.
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