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§ 01 Mötet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat och
överlämnade ordet till församlingsherden.
§ 02 Andakt
Vik. församlingsherde Ola Berggren höll en andakt.
§ 03 Upprop
Sekreteraren förrättade upprop.
§ 04 Val av justerare
Gun Nilsson valdes att justera dagens protokoll.
§ 05 Dagordningens godkännande
Föreslagen dagordningen godkändes efter tillägg under övriga ärenden.
§ 06 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 07 Inkomna skrivelser/protokoll
Inkommit två ansökningar om anslag från Credo och ACT. Församlingsrådet
diskuterade ärendet och beslutade
att avslå båda ansökningarna.
På sammanträdet i december tog församlingsrådet del av musikernas skrivelse om
tider för konserter och musikgudstjänster. Församlingsrådet har förtillfället inget att
anmärka på och håller i princip med musikerna eftersom personalläget är som det
är. Sekreteraren fick i uppdrag att meddela musikerna.
§ 08 Församlingsherdens rapport
Församlingsherdetjänsten är utlyst och sista ansökningstid är den 6 februari.
Komminister Göran Bondesson har börjat sin tjänst. Socionom Jimmy Kindqvist
börjar den 2 mars och ingår i diakongruppen. Kyrkvaktmästare Jimmy Kärnfeldt
kommer att ha föräldraledigt i höst, ersättare rekryteras från PEMA. Annons för
diakontjänsten är på gång.
Sommarens verksamhet planerades på dagens medarbetarsamling.
Söndagsskolan kommer att göra ett uppehåll under en del av sommaren.
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Pastoratets konfirmandledningsgrupp har sammanfatat ett grundläggande
dokument för pastoratets konfirmandarbete. En undran uppkom varför
dokumentet inte togs med i församlingsinstruktionen. Församlingsrådet beslutade
att dokumentet bifogas protokollet och alla läser igenom dokumentet till nästa
sammanträde.
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FP200-2019-357

Den 29 januari var det premiär för ”Öppen dörr” i Navestads kyrka, det bjöds på
kaffe till alla som gick förbi. Blommor delades ut till hyresbostäder m.fl. och
informerade om att Svenska kyrkan nu finns på plats. Det planeras för fler
aktiviteter som ex. en sygrupp och familjekvällar.
Kyrkoherden och kanslichefen uppdrar till församlingsrådet att inför budget 2021
jobba med frågan ”Det här är viktigt för oss 2021 utifrån nya FIN”
Personalen från kyrkans hus har flyttat tillbaka och rummen i källaren är tömda.
Funderingar pågår hur vi ska använda lokalerna.
Istället för församlingens våravslutning erbjuder vi alla att delta på stiftsfesten som
är Linköping lördagen den 30 maj. Stiftet firar 900 år (minst). Information och
anmälan kommer senare.
”Ett Biskopsbrevet om klimatet” hade inkommit till församlingen, ledamöterna
erbjöds varsitt exemplar.
§ 09 Motion
A) Inkommit motion om förfarandet vid nominering till församlingsråd.
Motionärerna föreslår att KF utreder frågan om hur församlingsråden
nomineras och vem som föreslår KF vilka som ska väljas. Ett alternativ till
dagens ordning kan vara att nomineringsmötena lämnar förslag till KF vilka
nominerade som ska väljas.
För vidare beredning av motionen önskar kyrkorådets presidium församlingsrådens
synpunkter och åsikter i frågan.
Församlingsrådet beslutar att hänvisar till Stiftsstyrelsen beslut som behandlar
samma ärende, S-2020-0010.
Svar på frågan lämnas till kansliet genom sekreteraren.
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B) S:t Johannes kyrka
Församlingsrådet har samlats i S:t Johannes kyrkorum för att bedöma
förändringarna enligt den skiss som överlämnades vid sammanträdet i
december. Församlingsherden gjorde anteckningar.
Församlingsrådet beslutade
att uppdra till församlingsherden att kontakta pedagog Helene Hägglund om
församlingsrådets synpunkter på kyrkorummets förändringar
att kontakta fastighetschefen om att korets fönster saknar rätt belysning.
C) Tisdag 11 februari
Församlingsråd och personal träffas på tisdag den 11 februari kl. 8:30 då det
blir morgonbön i S:t Johannes församlingshem. Därefter blir det en allmän
presentationsrunda. Diakonerna önskar hjälp med prioriteringar, tid ca 1 ½
timme. Lunch och därefter utvärdering av verksamheten och funderingar
kring budget 2021.
Sekreteraren fick i uppdrag att beställa lunch, avanmälan sker till
församlingsexpeditionen.
§ 10 Nästa sammanträde
Nästa möte är den 3 mars. Kaffevärdar är Khuloud och Julia.
§ 11 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och välsignelsen lästes tillsammans.
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