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Kyrkorådsrapport – Högsbo 2012
Kyrkorådet har från POSK haft följande ledamöter: Marine Clarin-Hellman,
Maria Gyllenhammar och Gunnar Nyqvist som ordinarie, med Bengt
Hoflund och Helena Backstad som ersättare.
Antalet protokollförda möten under året har varit elva stycken.
Följande frågor har varit aktuella under året:
- Följt utredningarna kring strukturutredningen och stiftets utredning
rörande pastoratsgränser i Göteborg, samt lämnat remissvar på
Stiftets utredning
- Reviderat församlingsinstruktionen från 2011 enligt stiftets
önskemål
- Följt regelbundet det ekonomiska utfallet, jämfört med budget för
församlingen och för Sjukhuskyrkan, samt tagit del av statistiken för
församlingen
- Beslut om församlingskollekter
- Beslut om att församlingen är remissförsamling för nya
kyrkohandboken, samt startat upp med förslaget från första
söndagen i Advent.
- Gemensamma ekonomen med Högsbo, Carl Johan, Masthugg och
Oscar Fredrik kommit igång med sitt arbete
- Beslutat om samgående mellan Högsbo och Carl Johans
församlingsexpeditioner
- Beslut om att arbeta enligt paketet för verksamhetsstyrning
- Förlängt Britta Bromans tillförordnande som kyrkoherde till 30 juni
2013
- Anställt ny informatör Anders Thundal, då Erik K Andersson slutat
sin anställning
- Anställt ny diakon Eva Jonsson, då David Stenfelt slutat sin
anställning
- Anställt ny församlingspedagog Henrik Johansson, då Christina
Ahlstedt slutat sin anställning
- Anna Sjöberg har blivit fastighetsansvarig och Reidar Staaf
brandskyddsansvarig
- Ställt sig bakom skrivelse från Sjukhuskyrkorna i Göteborg till
Kyrkonämnden ang anslag för fortbildningsdagar i Göteborg
- Skrivelse till kyrkonämnden om markiser till pastorsexpeditionen
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Skrivelse till fastighetschefen om betongmur utanför
pastorsexpeditionen som vittrar sönder
Skrivelse till Göteborgs Småkyrkofond om nya inventarier,
flaggstång, isolerad vikvägg och nya hörstavar till Kaverös Kyrka.
Vikväggen har blivit beviljad.
Haft möte mellan församlingen, fastighetsavdelningen, Stadsmuseet
och Länsstyrelsen med anledning av eventuell k-märkning av
Högsbo Kyrka.
Haft utställning i Högsbo Kyrka om Knut Irwe.
Tagit del av informatörens arbete med Ideella projektet, och skickat
häftet vidare till kyrkonämnden
Diskuterat städningen i församlingen. Sänt ett protokollsutdrag till
samfälligheten ang detta.
Nytt lås och larmsystem i båda kyrkorna
Ny hiss i Högsbo Kyrka
Inköp av dragspel
Inköp av boken ”Ett solidariskt altarbord” till alla
kyrk/gudstjänstvärdar
Haft besök av kyrkonämndens kontaktgrupp
Haft en planeringsdag för hela kyrkorådet på Lilleskogs Stiftsgård
Haft ett gemensamt möte med kyrkoråden i Högsbo, Carl Johan,
Masthugg och Oscar Fredrik på Novotel i Göteborg
Genomfört miljöutbildning för personal och kyrkoråd
Varit representerat vid kulturutskottets dialog i Härlanda Kyrka.
Varit representerat i möten i Göteborgs Småkyrkofond.
Varit representerat i möte med Slottsskogens Kyrkostiftelse
Varit representerat vid invigningen av interreligiösa centret i
Göteborg
Tagit del av samrådsgruppens protokoll.
Tagit del av protokoll från Högsbotorps Distriktsråd och Kaverös
Distriktsråd, samt från Internationella gruppen

Göteborg i januari 2013
Styrelsen för POSK i Carl Johan-Högsbo

