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NÄRVARANDE

Lisa Bois, ordförande
Pär Boreklev, präst
Hanna Wallén. sekreterare
Marit Borg, ledamot
Lena Berggren, ledamot
Laila Nordahl, ledamot
Sara Holmlund, diakoniassistent
ORGANISATIONSNUMMER: 252005-0259

Sammanträdesprotokoll
§ 1 Sammanträdets öppnande

Mötet öppnades av mötesordförande Lisa Bois. Per Boreklev inledde med att läsa psaltarpsalm 31 och
berättade att denna har börjat läsas i kyrkor i Ukraina under kriget.

§2 Val av protokollsjusterare

Marit Borg valdes till justerare.

§ 3 Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§4 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

Diskussions- och informationsärenden
§ 5 Prästen har ordet

Per Boreklev berättade att det är mycket nytt etter pastoratsindelningen med rutiner. administration
och ny personal. Personalen ska inte behöva åka mellan och jobba i de nya församlingarna annat än
vid akuta händelser som t ex sjukfrånvaro.

Sara Holmlund berättar om kommande gudstjänst för små och stora den 27 mars kl. 15:00 i

Mariagården. Soppluncher har börjat hållas i Mariagården en tisdag i månaden kl.11:30. senast var
den 2 mars, då tolv personer deltog.
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Skriv plats

Fasteinsamlingen har börjat och den 8 april ska en mässa hållas på Pärlan som ersatt Brunnen: i
lokalen bredvid. Ideella bakar ñkabröd för försäljning. På Pärlan pågår olika aktiviteter som miniorer,
hantverkscafé, butik mm.

§6 Informationspunkter

En fråga om annonsering av gudstjänster och annan verksamhet i Mittbladet har kommit från Lockne
som tänkte prova detta några månader. Församlingsrådet bestämde att vi inte ska prova detta nu utan

lägga in en motion till Kyrkorådet om att se över annonseringen av gudstjänster och spridningen av
annonsbladet Hela Livet, som just nu har en begränsad spridning i församlingarna. Lisa och Hanna får
i uppdrag att ta fram en motion om detta.

Sara Holmlund tar på sig att höra med kansliet om att lägga ut information om Mariebykörens.
verksamhet på pastoratets hemsida.

Ungdomspingis på Mariagården har påbörjats. Till och med april månad finns en tid bokad på tisdagar
Kl. 18:00-20:00. Om det finns andra som vill boka lokalen så går tiden att justera. Just nu finns bara ett
pingisbord och det används i foajén, så övriga rum är lediga.

Våreidning av granris på församlingens fastighet Marieby Prästbord etter gallring i området nedanför
Hembygdsgården kan vara lämpligt när snön smält undan men innan fåglarnas häckningsperiod drar
igång på allvar. Förslag att träffas för detta under vecka 15. Hanna tår i uppdrag att reka och bjuda in
församlingsrådet när det passar.

Lisa berättar staketet vid kyrkominen är i dåligt skick och behöver målas och lagas. Även staketet nere
vid takspånklyven på Marieby Prästbord nere vid sjön, behöver åtgärdas då det har rasat ner i
dammen. Lisa får i uppdrag att skicka en fråga om detta till vaktmästeriet-

Mariebykören har noterat att det satts in en ny skrivare på expiditionen. Denna kräver en passerbricka
för att kunna användas och körledare Pernilla Jontegård har inte fått någon sådan. Hon undrar därför
om den gamla skrivaren kan få stå kvar i körtörrådet och användas för kopiering av noter ifall kören
står för eget kopieringspapper. Per menar att kören bör kunna använda den gamla skrivaren tills
vidare.

Beslutsärenden
7 §

A, Val av inventarieansvarig:

Hanna Wallén valdes till inventarieansvarig för perioden 2022-2025:

B, Verksamhetsberättelse:

Verksamhetsberättelsen lästes upp och justerades under mötet. Församlingsrådet beslutar att
verksamhetsberättelsen kan godkännas efter dessa justeringar. Lisa skickar ut verksamhetsberättelsen
med e-post eñer mötet om det finns några mindre kvarstående justeringar. Senaste datum för
inlämning är den 25 mars.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 8 Tidpunkt för nästa möte:

Bestäms till måndag 16 maj kl.18:00.

§ 9 Tidpunkt för justering av mötesprotokoll:

Hanna hör av sig när protokollet är klart.

§ 10 Mötet avslutas.

Justering plats och
tid: Marieby 2022-03-39!
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