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ANSLAG/BEVIS
Protokollet ärjusterat, justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Hemsö församlingsråd, Sammanträdesdatum: _20200518
Datum för anslags uppsättande : 2 ?L/S 7 9 20
Datum för anslags nedtagande : 10/ 6 20"”
Förvaringsplats för protokoll: Pastorsexpeditionen, Härnösand
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Mötets öppnande
Ordförande Torsten Norberg hälsade välkommen och öppnade mötet.
Annika Strindin läste en berättelse ur “Barn i Guds värld".

ro och
"

n n e av kallelse
"

n li t

Upprop av närvarande samt godkännande av kallelse och ärendelista.

Val av justerare
Inger Sundin valdes till att justera protokollet.

Fomgående protokoll
Lästes igenom och lades till handlingarna.

Pla rin av musikinstrument i rkan.
Mötet beslutade att plats skall göras till båda instrumenten, Johan Holgersson
kontaktar vaktmästarna för utplaceringen av kistorgeln och pianot.

V rksamhetskommentarer 2 19
Mötet tog del av personalens verksamhetskommentarer.

Qudtiänstsstatistik 2929
Johan Holgersson gick igenom statistiken 2020, på grund av corona pandemin
blev en del aktiviteter inställda.

Information utifrå n c rona-situa
'

Johan Holgersson redogjorde för de restriktioner som skall gälla i samband
med aktiviteter i församlingshustet och kyrkan.
Servering skall i största möjliga mån ske utomhus med god handhygien och
hålla avstånd.
Vid aktiviteter i kyrkan skall max 35 personer tillåtas, två personer på varannan bänk.

Gudstiänst- och verksamhetsplan 2020
Gick igenom planeringen för sommaren fram till den 7/9. förutom tidigare inställda
aktiviteter så ströks även “sommargästernas söndag 19!?

Ev "
rin r av församlin s t r

Mötet fastställde att förslaget från ordförandemötet kan, kollekterna till diakonal verksamhet
fördelas ut mellan pastoratets församlingar.

Övergripande mål, långsiktiga och kortsiktiga
Johan Holgersson informerade om de övergripande målen, dessa kommer att
fastställas av kyrkorådet längre fram samt kommer med i verksamhetsplanen för 2021 .
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Justering signatur:

Verksam i
'

1

Mötet hade inga ytterligare förslag till verksamhetsbeskrivningen än de som
tidigare delgivits.

Johan Holgersson informerade om arbetet med Församlingsinstruktionen, datum
för workshops 18/11 2020, 3/3 2021 och 1/9 2021.
Samtliga församlingsråd deltar på ovanstående möten.

Övriga frågor
Nästa möte blir den 7/9 2020 kl 15:00 i församlingshuset, fikaansvarig blir
Kerstin Nilsson.

Mätning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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