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KR § 1. Öppnande och upprop
Ordflranden öppnade mötet, upprop skedde.

KR § 2. Val av protokolisjusterare
Birgitta Eckerström valdes att justera dagens protokoll.

KR § 3. Faststallande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

KR § 4. Förra sammantradets protokoll

§ 106, Gudstjänstplan för 2017: noterades att samrådet gällande gudstjänstplanen för 2017
genomförts utan invändningar, och att planen bilagts protokollet.
Noterades även att KG fridman i förväg meddelat att han, om han hafi möjlighet att närvara
vid kyrkorådets sammanträde den 6 december och dessutom varit tjänstgörande, skulle yrkat
att församlingen bör fira högmässa en eller ett par gånger per år, företrädesvis på större
högtidsdagar, såsom påskdagen.
Protokollet lades, med dessa noteringar, till handlingarna.

KR § 5. Rapporter och information
Kyrkoherden informerade om nedanstående punkter:

• Nytt dopmaterial.
• Studion — barnverksamhet 6-12 år.
• Jul och nyår 2016 i Masthuggskyrkan.
• Hemsida och digital kalender.
• Projekt Förlust.
• Ungdomsmässa Skam på Askondagen 1 mars.
• Pågående renoveringar: orgeln i Masthuggskyrkan, kyrkans ytterdörrar och källaren i

Repsiagargården.

KR § 6. Beslut på delegation
Kyrkoherden har beslutat att förlänga anställning för Goran Gaskov Zheluazkov på 15 % från
den 1 december 2016 till den 31 augusti 2017.

KR § 7. Ekonomisk rapport
Kyrkoherden redogjorde för den ekonomiska rapporten för januari-december 2016.

KR § 8. Det blivande Carl Johans pastorat
Kyrkoherden rapporterade om följande, enligt IDAU:s protokoll:

• Konferens 4 februari IDAU och Ledningsgmpp
• IDAU önskar Kyrkorådets protokoll under 2017
• Gemensamma utbildningar för personal under 2017
• Förstudie diakoni i Carl Johans pastorat.

Utdragsbestyrkande:
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KR § 9. Församlingskollekter 2017
Dnr 19-2017-2, hdl 1
Kyrkoherden redogjorde för gudstjänstvärdarnas förslag till församlingskollekter för 2017.
Ylva fredén Engvall redogjorde för AU:s förslag om principiell diskussion av
kollektmottagare och inledde diskussionen. följande förslag till riktlinjer framfördes under
diskussionen:

Riktlinjer för församlingskollekter i Masthuggs församling.
KO 43 kap. “1 §, 1 samband med offentlig gudstjänst och andaktsstundfår kollekt tas uppför
att stödja Svenska kyrkans verksamhet eller någon annan verksamhet som kan anses
angelägenför Svenska kyrkan.”
församlingskollekten bör i hög grad stödja ändamål där församlingens gemensamma gåva
kan göra skillnad såsom vid församlingsnära verksamhet, diakonala hjälpbehov i närmiljön
och utvalda projekt inom Svenska kyrkans internationella arbete.

Beslut
Kyrkorådet fastställde riktlinjer för församlingskollekter enligt ovanstående förslag.
Kyrkorådet beslutade att fastställa församlingskollekter enligt gudstjänstvärdarnas förslag till
och med 28 maj 2017.

KR § 10. Gåvopo]icy och hyrespriser for 2017
IDAU hade föreslagit kyrkorådet i Masthuggs församling att besluta gåvopolicy och
hyrespriser för 2017 enligt IDAU:s beslutade taxor för 2018. Alla fyra kyrkoråd i det
kommande Carl Johans pastorat hade föreslagits att fatta likalydande beslut.

Beslut
Kyrkorådet fastställde gåvopolicy och hyrespriser för 2017 enligt IDAU:s förslag.

KR § 11. Söndagens gudstjinst
Samtal fördes om söndagens gudstjänst utifrån arbetet i Svenska kyrkan med 2016 års
handboksförslag och församlingens verksamhetsstyrning för gudstjänster. Masthuggsmässan
är den huvudgudstjänst som används mest i församlingen och den följer Söndagsmässans
ordning i 1986 års kyrkohandbok. Församlingen använder dock annan mässmusik än den i
1986 års kyrkohandbok efter beslut av från Domkapitlet. Under januari 2016 har
gudstjänsterna firats utan agenda men med ett blad för gemensam läsning.

Ledamöter i kyrkorådet framförde önskemål, bland annat en enkel agenda för församlingen,
tre bibelläsningar, kyrie och gloria, en lokal eller kyrkoårsbunden inledning och att tisdagens
Pilgrimsmässa bör förnyas.
2016 års kyrkohandboksförslag öppnar för flera av önskemålen utan att förändra
grundstrukturen för Masthuggsmässan. Enligt SvKB 2015:12 kan kyrkorådet medge att de
alternativa gudstjänstordningama i handboksförslaget f.r används i avvaktan på att den nya
handboken tas i bruk.

Beslut
Kyrkorådet medger användande av 2016 års kyrkohandboksförslag.

Justerandes

6
Utdragsbestyrkande:
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KR § 12. Övriga frågor
Hans-Olof Andrén tog upp följande frågor:

• Hur skyddas kyrkans väggar bättre vid konstutställningar? Kyrkoherden berättade att
inga fler spikar sätts i väggarna, utan de spikar som sitter uppe ska användas.

• finns det möjlighet att använda bildprojektor i kyrkan vid gudstjänster med mycket
folk? Kyrkoherden berättade att bildprojektor kommer att användas några gånger
under våren och utvärdering kan ske därefter.

• Kan och bör klockringning användas vid fler tillfällen än idag? Kyrkoherden berättade
om när klockringning sker. Samtal fördes om det var möjligt att ringa vid fler
tillfällen.

KR § 13. Sammanträdets avslutning
Ordföranden avslutade mötet och välsignelsen lästes.

Justerandes
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Utdragsbestyrkande:


