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Domkyrkoförsamlingens törsamlingsgârd kl 18.00-20:45

Qrd. Ledamöter Ersättare

Beslutande markeras med X. Icke tjänstgörande ersättare, som är närvarande anges med N. Frånvaro markeras med 0.

Knapp Bertil Eriksson N Christina Norberg
Gunnel Ersson N Birgitta Lundholm
Rolf Lundholm 0 Maud Byqvist
Marie-Louise Nilsing *

Maria Wålsten
Cristina Grönroos, prästerlig
ledamot
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* mötesdeltagare vilka deltog via länk

Övriga deltagande Domprost Kent Nordin
Arbetsledande komminister Johan Holgersson

Sekreterare RM Paragrafer 20-30

gig P/aragrafer 20-30Ordförande
,

ertll Eriksson

'l Justerare '

Rolf Lundholm

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Församlingsråd

Sammanträdesdatum/Plats 2021-05-10/D0mkyrkotörsamlingens törsamlingsgård

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2021-05 - | 'b anslags nedtagande 2021-Oé _0 l

Förvaringsplats för protokoll Församlingsexpeditionen
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FR 20 § Inledning
Ordförande hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.
Cristina Grönroos läste Psaltaren 13 och sjöng tillsammans psalm 762.

FR 21 § Fastställande av dagordning
Församlingsrådet beslöt
att fastställa dagordningen enligt förslag.

FR 22 § Val av justerare för mötet
Församlingsrådet beslöt
att välja Rolf Lundholm attjustera dagens protokoll.

FR 23 § Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

Protokollet lades till handlingarna.

FR 24 § Utkast församlingsintruktion
Domprost Kent informerade kring hur grunden till församlingsinstruldionen
tagits fram.
Mötesdeltagarna diskuterade kring församlingsinstwktionen.

FR 25 § Förslag från ledamot Marie-Louise Nilsing _

Förslag från Marie-Louise Nilsing ang. publicering av psalmer under
webbsända gudstjänster. ”Tidigare har jag lyft fram att man i Skara
domkyrka visat psalmtexter. Sorgligt nog är det slut med detta med
hänvisning till upphovsmannarätten, vilket Knapp Bertil tidigare hävdat.
Ur evangelisations och missions synpunkt är det angeläget att nå ut med
vår sångskatt också till dem som inte har en psalmbok till hands. Jag
föreslår att vi agerar centralt och skyndsamt i denna fråga.”

Domprost Kent svarade nej det går inte att gå fram med den frågan
centralt. I framtiden kommer Svenska kyrkan att få copyright till
psalmboken. Idag har Verbum copyright. Vid TV-sändning betalar SVT
pengar till Verbum.
Idag äger vi rätten att på lokalnivå trycka upp samma antal tilltryck som
antal psalmböcker som finns i församlingen.

Mötesdeltagarna kom med följande förslag: Ge uppdrag till
kommunikatörema i församlingen att skriva på hemsidan: Har du ingen
psalmbok - hämta utrangerade i Domkyrkan.
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FR 26 § Förändring i församlingsrådet

FR

FR

FR

27§

28§

29§

30§

Ordförande informerade att Gunnel Ersson kommer att flytta till Kramfors
och därför sluta i församlingsrådet.
Förslag är att Christina Norberg träder in istället.

Församlingsrådet beslöt
att Christina Norberg väljs till ny sekreterare i Domkyrkoförsamlingens
församlingsråd.

Sammanträdesplan - viktiga punkter på respektive möte
- jan/feb: utvärdering, föregående år (25/1)
- mars: genomgång av verksamhetskommentarer (22/3)
- april: verksamhetsplan kommande år, gudstjänstplan sommaren (10/5)
- september/oktober: uppföljning av verksamhetsplan under KR:s
budgetarbete, gudstjänstplan hösten/jul (6/9)
- nov: gudstjänstplan kommande vår, församlingskollekter (15/11)

Övriga frågor samt information

Domprost Kent informerade:
Vi lever under pandemin. Kent har fått en underhandsrapport att det man
utreder att kvadratmeterprincipen ska gälla även för andra kulturarrangemang
och sammankomster.
Lyfter i så fall 8 personer gränsen till kvadratmeterprincipen när pandemin så
tillåter.
Totalt sett går det åt rätt håll.

Cristina reflekterade över att trots pandemin rullar gudstjänstema på
i Domkyrkan.

Marie-Louise kom med ett förslag att utvärderas webbsända gudstjänsterna.
Hur uppfattar folk sändningarna? Hur lär vi av sändningarna och förbättrar oss?
Domprost Kent svarade att idag görs det inte, men uppskattade förslaget.
Mötesdeltagarna diskuterade kring Marie-Louise förslag.

Nästa möte
Nästa möte blir den 6/9 2021 kl 18:00 i törsamlingsgården.

Avslutning Cristina Grönroos
Cristina Grönroos läste, tillsammans med mötesdeltagama, Herrens bön
samt välsignelsen och sjöng psalmen 210.

Ordförande tackade mötesdeltagama och önskade samtliga en skön sommar.
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