Verksamhetsberättelse för år 2016
POSK i Carl Johan – Högsbo församlingars styrelse har sedan årsmötet 2016 bestått
av:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maria Gyllenhammar, ordförande
Maria Linderås, vice ordförande
Lennart Weibull, sekreterare
Mauritz Palm, kassör
Birgitta Mathiason, ledamot
Regina Söderlund, ledamot
Marine Clarin-Hellman, ledamot
Birgitta Bröjer, ledamot
Gunvor Hagelberg, ledamot

Årsmötet hölls den 12 april i Kungsladugårds kyrka och höstmötet den 26 oktober i
Kaverös kyrka. Vid årsmötet berättade Stig Hammarsson från Spårvägssällskapet
Ringlinien om spårvägen genom Majorna under åren. Vid höstmötet informerade vår
tillträdande kyrkoherde Anders Leitzinger om det nya Carl Johans pastorat.
Avtalet medlemmar har varit enligt följande:
Distrikt

2016

2015

2014

2013

2012

Oscar Fredrik
Masthugg
Carl Johan
Kungsladugård
Högsbo
Kaverös
Utanför
pastoratet

0
3
7
7
5
7

0
0
8
10
6
8

0
0
12
9
9
13

0
0
10
12
9
14

0
0
15
12
8
18

2

1

1

1

2

Summa

31

33

44

46

55

Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden.
Styrelsens arbete har gällt följande:
•

Arbetat med frågor som medlemmarna önskade ha med i det lokala
valprogrammet inför kyrkovalet 2017

•
•
•
•
•
•
•

Startat arbetet med att sammanställa namn till valsedel inför kyrkovalet 2017
Utsett Gunvor Hagelberg som POSK:s kontaktperson gentemot pastoratet i
kyrkovalsfrågor
Avlämnat remissvar till Riks-POSK angående handlingsprogrammet
Uppdaterat inventarieförteckningen
Erhöll rapport från POSK:s kyrkodagar i Sollentuna
Erhållit regelbundna rapporter från kyrkoråden, samt indelningsdelegerades
arbetsutskott
Erhållit rapporter från valnämndens arbete

Vid POSK:s kyrkodagar i Turebergskyrkan i Sollentuna deltog Maria Gyllenhammar,
Maria Linderås, Stefan Linderås och Hans-Olof Andrén.
Vid Riks-POSK:s årsmöte i Linköping deltog Maria Gyllenhammar, Gunvor
Hagelberg, Hans-Olof Andrén och Stefan Linderås.
Vi har även haft representation vid medlemsmöten/årsmöten med Göteborgs-POSK
och med Stifts-POSK.
Under året har medlemmarna i POSK i Masthugg – Oscar Fredrik istället anslutit sig
till oss. Därmed omfattar vi hela blivande Carl Johans pastorat. Med anledning härav
kommer styrelsen att arbeta fram ett nytt stadgeförslag, samt nytt namn.
POSK i Carl Johan – Högsbo har i
•
•
•

•

•

•

•

•
•

Oscar Fredriks församlings kyrkofullmäktige ej varit representerat
Oscar Fredriks församlings kyrkoråd ej varit representerat
Masthuggs församlings kyrkofullmäktige varit representerat av Gunvor
Hagelberg, Bo Bergström och Birgitta Eckerström, med Rebecka Olausson
Petterson som ersättare
Masthuggs församlings kyrkoråd varit representerat av Gunvor Hagelberg, Bo
Bergström och Birgitta Eckerström, med Hans-Olof Andrén, Ann-Cathrine
Kroon Sahlin och Lena Sandberg som ersättare
Carl Johans församlings kyrkofullmäktige varit representerat av Maria
Linderås, Lennart Weibull, Birgitta Mathiason, Claes I Helgesson och Mauritz
Palm, med Gunnar Modh, Eva Lycke och Regina Söderlund som ersättare
Carl Johans församlings kyrkoråd varit representerat av Maria Linderås,
Birgitta Mathiason, Gunnar Modh, Mauritz Palm och Lennart Weibull, med
Regina Söderlund, Mabel Johansson och Per Lycke som ersättare
Högsbo församlings kyrkofullmäktige varit representerat av Maria
Gyllenhammar, Marine Clarin-Hellman och Birgitta Bröjer, med Jerker Hamrén
och Bengt Hoflund som ersättare
Högsbo församlings kyrkoråd varit representerat av Marine Clarin-Hellman,
med Birgitta Bröjer som ersättare
Carl Johans pastorats indelningsdelegerade varit representerat av Mauritz
Palm, Birgitta Mathiason, Lennart Weibull, Maria Linderås, Eva Lycke, Regina
Söderlund, Marine Clarin-Hellman och Maria Gyllenhammar, med Birgitta
Bröjer som ersättare

•
•

Carl Johans pastorats indelningsdelegerades arbetsutskott varit representerat
av Maria Linderås, Marine Clarin-Hellman och Lennart Weibull.
Carl Johans pastorats valnämnd varit representerat av Maria Gyllenhammar

Medlemmarna i POSK i Carl Johan – Högsbo har under året deltagit och verkat i
församlingarnas gudstjänstliv och övrig verksamhet. Flera medlemmar har uppdrag
som kyrkvärdar/gudstjänstvärdar, inventarieansvariga samt varit ombud i
internationella grupper.

Göteborg i februari 2016
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Kyrkorådsrapport – Oscar Fredriks församling 2016
POSK i Carl Johan – Högsbo har i Oscar Fredriks församlings kyrkofullmäktige eller
kyrkoråd ej varit representerat.
Kyrkofullmäktige har inte haft något sammanträde.
Kyrkorådet har haft elva sammanträden och arbetet har gällt följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regelbundet följt det ekonomiska utfallet jämfört med budget för församlingen,
samt för Sverige-Finska verksamheten
Renovering av tornet på Oscar Fredriks kyrka har påbörjats
Anställt Pontus Nilsson som komminister
Anställt Tove Tronsplass Pettersson som pedagog
Anställt Christopher Asker som vikarierande präst under våren och sommaren
Anställt Maria Jonsson som vikarie på Frivilligcentralen Oscar under året
Förlängt anställningen av Satu Rekola till årets slut som präst i Sverige-Finska
verksamheten
Anställt Katariina Alppiranta som informatör i Sverige-Finska verksamheten
Ia Hamnereds tjänst konverterades från församlingskurator till diakon
Haft en inhyrd konsult med anledning av resultatet i AKKA-undersökningen
Genomfört arbetsmiljörond
Köpt en begagnad flygel från Vara Kulturhus
Svarat på remiss angående nya kyrkohandboken
Beviljat personalen ett studiebesök hos Katarina församling i Stockholm
tillsammans med Masthuggs församling
Antagit ny uthyrningspolicy för Oscar Fredriks kyrka och församlingshem
Avtackat Doris Andrén efter 40 års tjänst
Fastställt församlingskollekter

Kyrkorådsrapport – Masthuggs församling 2016
POSK i Carl Johan – Högsbo har i Masthuggs församlings kyrkofullmäktige varit
representerat av Gunvor Hagelberg, Bo Bergström och Birgitta Eckerström, med
Rebecka Olausson Petterson som ersättare, samt i Masthuggs församlings kyrkoråd
varit representerat av Gunvor Hagelberg, Bo Bergström och Birgitta Eckerström, med
Hans-Olof Andrén, Ann-Cathrine Kroon Sahlin och Lena Sandberg som ersättare.
Kyrkofullmäktige har inte haft något sammanträde.

Kyrkorådet har haft sju sammanträden och arbetet har gällt följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regelbundet följt det ekonomiska utfallet jämfört med budget för församlingen,
samt för teckenspråkiga verksamheten
Renovering av källarlokalerna i Repslagargården, samt installation av ny
tvättmaskin
Anställt Agneta Glemme som vikarierande kyrkoherde under våren och
sommaren
Anställt Marika Palmdahl som t.f. kyrkoherde från hösten
Anställt Eva Lardner Björklund som vikarierande komminister under hösten
och vintern
Anställt Medelene Birgenius som vikarierande musikpedagog under hösten
och vintern
Anställt Marie Rodin som församlingsvärdinna och assistent från hösten
Anställt Anne Johansson som lokalvårdare från nyåret 2017
Beviljat personalen ett studiebesök hos Katarina församling i Stockholm
tillsammans med Oscar Fredriks församling
Beviljat ungdomsgruppen en studieresa till Rom
Erhållit temporärt bygglov för husvagnen som en flyktingfamilj utanför
Masthuggskyrkan bebor
Svarat på remiss angående nya kyrkohandboken
Avslutat samarbetet med vänförsamlingen i Swaziland
Fastställt församlingskollekter

Kyrkorådsrapport – Carl Johans församling 2016
POSK i Carl Johan – Högsbo har i Carl Johans församlings kyrkofullmäktige varit
representerat av Maria Linderås, Lennart Weibull, Birgitta Mathiason, Claes I
Helgesson och Mauritz Palm, med Gunnar Modh, Eva Lycke och Regina Söderlund
som ersättare, samt i Carl Johans församlings kyrkoråd varit representerat av Maria
Linderås, Birgitta Mathiason, Gunnar Modh, Mauritz Palm och Lennart Weibull, med
Regina Söderlund, Mabel Johansson och Per Lycke som ersättare.
Kyrkofullmäktige har inte haft något sammanträde.
Kyrkorådet har haft åtta sammanträden och arbetet har gällt följande:
•
•
•
•
•
•
•

Regelbundet följt det ekonomiska utfallet jämfört med budget för församlingen
Byggnation av hiss vid Sankta Birgittas kapell har avslutat och slutbesiktats
Ombyggnaden av Kungsladugårds kyrka av avslutats
Köket vid Carl Johans församlingshem har renoverats, vidare har Dalarummet
byggts om till arbetsrum för informatörerna
Carl Johans ungdomshem uthyres till Bräcke Diakoni, som genomfört en
ombyggnad till flyktingboende
Underhållsarbete på orgeln i Carl Johans kyrka har genomförts
Anställt Maths Håland som vikarierande komminister under ett år från våren

•
•
•
•
•
•
•

Anställt Marita Perlefelt Östlund som förskollärare vid Carl Johans
heltidsförskola
Anställt Ingalill Leandersson som förskollärare på Carl Johans heltidsförskola
Genomfört arbetsmiljörond
Medverkat på Småkyrkofondens möte och jubileumsfest
Svarat på remiss angående nya kyrkohandboken
Carl Johans kyrka har firat 190-årsjubileum
Fastställt församlingskollekter

Kyrkorådsrapport – Högsbo församling 2016
POSK i Carl Johan – Högsbo har i Högsbo församlings kyrkofullmäktige varit
representerat av Maria Gyllenhammar, Marine Clarin-Hellman och Birgitta Bröjer,
med Jerker Hamrén och Bengt Hoflund som ersättare, samt i Högsbo församlings
kyrkoråd varit representerat av Marine Clarin-Hellman, med Birgitta Bröjer som
ersättare.
Kyrkofullmäktige har inte haft något sammanträde.
Kyrkorådet har haft tio sammanträden och arbetet har gällt följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regelbundet följt det ekonomiska utfallet jämfört med budget för församlingen
och för sjukhuskyrkan
Församlingen har arbetat inför miljödiplomering steg 3
Församlingen har blivit certifierad av Fairtrade
Tagit del av protokoll från Högsbotorps distriktsråd och Kaverös distriktsråd
Entrén till Högsbo kyrkorum har ändrats, spjälverk tagits bort
Ansökt om inköp av ny flygel till Kaverös kyrka
Anställt Jan Elvmarker som t.f. kyrkoherde vid nyåret 2016
Anställt Katarina Solén-Hiller som organist i Kaverös kyrka
Anställt Friedeman Weber som vikarierande kyrkomusiker i Högsbo kyrka
under hösten
Anställt George Keczan som organist i Högsbo kyrka, börjar 2017
Anställt Nadja Haag som sjukhusdiakon
Anställt Katarina Karlsson som kyrkoassistent
Anställt Christer Fredriksson som lokalvårdare från nyåret 2017
Omställningsgruppen har lagts ner, pga regeringen beslutat upphöra med
FAS-3
Medverkat på Småkyrkofondens möte och jubileumsfest
Svarat på remiss angående nya kyrkohandboken
Tillsatt en arbetsgrupp för EU-emigranter
Församlingen blivit medlem i Föreningen för juridisk rådgivning i asyl och
flyktingfrågor i Västsverige
Högsbo kyrka har firat 50-årsjubileum
Antagit uthyrnings- och gåvopolicy
Fastställt församlingskollekter

Indelningsdelegerades rapport – 2016
POSK i Carl Johan – Högsbo har i Carl Johans pastorats indelningsdelegerade (ID)
varit representerat av Mauritz Palm, Birgitta Mathiason, Lennart Weibull, Maria
Linderås, Eva Lycke, Regina Söderlund, Marine Clarin-Hellman och Maria
Gyllenhammar, med Birgitta Bröjer som ersättare, samt i Carl Johans pastorats
indelningsdelegerades arbetsutskott (IDAU) varit representerat av Maria Linderås,
Marine Clarin-Hellman och Lennart Weibull.
ID har haft tre sammanträden, samt ett utlyst sammanträde som ej var
beslutsmässigt, och arbetet har gällt följande:
•
•
•

Erhållit information om det blivande Carl Johans pastorats
organisationsschema
Tillstyrkt värdegrund och principer som redovisades av arbetsgruppen för
ekonomisk reglering. Avtalet och slutrapporten godkändes senare.
Utsett pastoratets representanter i Göteborgs begravningssamfällighet, vilka
blev från POSK i Carl Johan – Högsbo Gunvor Hagelberg, Mauritz Palm och
Maria Gyllenhammar, med Lennart Weibull som ersättare

IDAU har haft sju sammanträden, och arbetet har gällt följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tagit del av slutrapporten för ekonomisk reglering med barnkonsekvensanalys, och hänskjutit den till ID för beslut
Följt från gruppen för verksamhetsövergång. Pastoratet godkände deras
”Tidplan och principer för personalplacering i verksamhetsövergång”.
Beslut att anlita Göteborgs stifts servicebyrå när det gäller ekonomi, tid/lön,
HR och fastighet
Beslöt att tillstyrka förslaget om bildande av en begravningssamfällighet
Godkänt nyanställningar, se under respektive församling
Fastställt budget för förändringsarbetet för 2017, samt gjort en uppföljning på
investeringar som belastar år 2018. Även valnämndens budget godkändes.
Anställt Bo Almgren som pastoratets fastighetsansvarig
Beslutat att Carl Johans heltidsförskola ska placeras direkt under kyrkoherden
i pastoratet
Beslutat att informatörerna skall placeras i Carl Johans församlingshem
Inom ramen för den ekonomiska regleringen övertar pastoratet Sankt
Olavsgården av samfälligheten
Inom ramen för den ekonomiska regleringen övertar pastoratet Sankt
Johanneskyrkan. Göteborgs Kyrkliga Stadsmission hyr kyrkan
Godkänt att under två år dela kostnaden mellan pastorat och självständiga
församlingar i Göteborg för följande diakonala institutioner:
1. Sahlgrenska Sjukhuskyrka (Domkyrkopastoratet)
2. Högsbo Sjukhuskyrka (Carl Johans pastorat)
3. Östra Sjukhuskyrkan (Örgryte pastorat)
4. Kyrkan i Högskolan (Domkyrkopastoratet)

5.
6.
7.
8.

Kriminalvårdspräster (Backa pastorat)
Handikappverksamheten (Domkyrkopastoratet)
Sverige-Finska verksamheten (Carl Johans pastorat)
Teckenspråkiga verksamheten (Carl Johans pastorat)

Valnämndens rapport – 2016
POSK i Carl Johan – Högsbo har i Carl Johans pastorats valnämnd varit
representerat av Maria Gyllenhammar
Valnämnden har haft två sammanträden, och arbetet har gällt följande:
•
•

•
•
•

•
•
•

Valdagen är den 17 september 2017
Fastställt valdistrikt inför kyrkovalet 2017, samt vallokaler till dito.
1. Valdistrikt Oscar Fredrik, röstar i Oscar Fredriks församlingshem
2. Valdistrikt Masthugg, röstar i Masthuggskyrkan
3. Valdistrikt Carl Johan, röstar i Carl Johans församlingshem
4. Valdistrikt Kungsladugård, röstar i Kungsladugårds kyrka
5. Valdistrikt Högsbo, röstar i Högsbo församlingshem
6. Valdistrikt Kaverös, röstar i Kaverös Kyrka
Fastställt öppettider i vallokalerna till 9.00 – 20.00
Utökat antalet valförrättare i valdistrikt Masthugg, eftersom det var långa köer
förra valet
Fastställt förtidsröstning i Carl Johans pastorsexpedition, öppettider 4-8
september och 11-15 september 2017 klockan 14.00 – 17.00, samt
kvällsöppet 4 och 11 september 17.00 – 20.00. 9, 16 och 17 september
klockan 9.00 – 11.00
Beslutat att valexpeditionen är i Carl Johans församlingshem den 17
september
Beslutat att försöka arrangera särskilt röstmottagningsställe på äldreboenden
Beslutat att en speciell anslagstavla i varje kyrka med information om
kyrkovalet, samt möjlighet för alla nomineringsgrupper att sätta upp anslag

