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Plats och tid: Vasa församlingshem 19:00-21 :00 

Paragrafer: 1-13 

Beslutande: Ordinarie 
Daniel Viklund, ordf 
Bo Hanson, vice ordf 
Anna Ekberg, ledamot 
Pia Ponten, Iedamot,förhindrad 
Anita Esping, ledamot, förhindrad 
Eva Forsgren-Arnesdotter, ledamot 

Britta Broman, vik församlingsherde förhindrad 

Ersättare 
Torkel Olsson, ersättare, tjänstgör for Pia Ponten 
Cecilia Petersson, ersättare, tjänstgör för Anita Esping 
Lisbet Stenberg, ersättare,forhindrad 

Utsågs att justera: 

Underskrifter 

Anna Ekberg 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: Vasa församlingsråd 
Datum för anslagets uppsättande: 

Förvaringsplats för protokollet: Vasa kyrkoarkiv 

Sammanträdesdatum: 2022-01-31 
Datum för anslagets nedtagande: 

Just. Just: 
Utdragsbestyrkan 
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§ 1 Öppnande 
Ordföranden hälsade välkommen, förklarade sammanträdet öppnat. 

§ 2 Val av iusteringsperson 
Församlingsrådet väljer Anna Ekberg till justeringsperson. 
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§ 3 Beslut om mötessekreterare 
Församlingsrådet beslutar att utse domprosten till att föra mötesanteckningar. 

. t Församlingsrådet beslutar att framöver följa listan över ledamöter enligt 
\kyrkofullmäktiges protokoll. 

§ 4 Presentation 
Ordföranden inledde en presentationsrunda och de närvarande presenterade sig. 

§ 5 Val av vice ordförande i församlingsrådet 

Församlingsrådet beslutar att välja Bo Hanson till vice ordförande i Vasa 
församlingsråd. 

§ 6 Val av kyrkvärdar 
Församlingsrådet beslutar att ge ordföranden i uppdrag att ställa frågan till lämpliga 
kandidater och att välja kyrkvärdar på nästa möte. 
Kyrkoordningen: 19 § Församlingsrådet väljer kyrkvärdar för mandatperioden. Till kyrkvärd far den väljas som 1. 
tillhör Svenska kyrkan, 2. är döpt, och 3. har fyllt 16 år. Minst en av kyrkvärdarna ska vara ledamot eller ersättare i 
församlingsrådet. Ingen far vara kyrkvärd i mer än en församling samtidigt. (SvKB 2018 :6) 

Just w Just: 
Utdragsbestyrkan 
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§ 7 Val av kyrkvärd med ansvar för kyrkobyggnadens inventarier 
Församlingsrådet beslutar att ge ordföranden i uppdrag att ställa frågan till lämplig 
kandidat och att välja kyrkvärd med ansvar för kyrkobyggnadens inventarier på nästa 
möte. 

Vård av kyrkobyggnader och deras inventarier 

Kyrkoordningen 40 kap 2 § Kyrkobyggnader och deras inventarier ska underhållas så att de kan tjäna sitt ändamål. I 
kulturmiljölagen (1988:950) finns ytterligare bestämmelser om vården av kyrkobyggnader och inventarier. 
Kyrkobyggnaderna ska hållas tillgängliga för allmänheten. Kyrkoherden och en kyrkvärd ansvarar för 
kyrkobyggnadernas inventarier i enlighet med bestämmelserna i kulturrniljölagen. Kyrkvärden ska utses av kyrkorådet, 
om det är en församling som inte ingår i ett pastorat, eller av församlingsrådet. Han eller hon utses bland de kyrkvärdar 
som är ledamöter eller ersättare i kyrkorådet eller i församlingsrådet. Kyrkoherden får utse någon annan präst som 
arbetar i församlingen att ansvara i stället för kyrkoherden. (SvKB 2012: 14; 2014:7) 

§ 8 Sammanträdesdagar 
Församlingsrådet beslutar om sammanträdesdagar enligt följande: 

28 februari 
28 mars 
25 april 
30 maj 

29 augusti 
26 september 
31 oktober 
28 november 
(12 december) 

§ 9 Utvärdering av konserterna i samband med Luciahelgen 
Ordföranden sammanfattar att information till funktionärerna inte gått ut 
heltäckande, vilket berodde på att det fanns funktionärer som inte ingick i någon av 
gudstjänstgrupperna. Inför konserterna ska lämnas inbjudan till församlingens 
övriga verksamheter och hälsas välkommen till Vasakyrkan. Församlingsrådet 
efterlyser en tydligare ordning. Ger i uppdrag till församlingsherden att följa upp 
och ta med i planeringen för kommande konserter. 
Församlingsrådet föreslår att ordna luciatåg för barnfamiljer, om omständigheterna 
tillåter. 

Just: 
Utdragsbestyrkan 
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§ 10 Information om organisationsförändringen i Domkyrkopastoratet 
Domprosten informerar om pågående organisationsförändring inom pastoratet. 
Minskade intäkter från kyrkoavgiften, med anledning av minskade antal 
kyrkotillhöriga, har lett till att personalorganisationen behövt minska och utgifterna i 
pastoratet ses över i sin helhet. 

§ 11 Tillsättning av församlingsherde 
F örsamlingsrådet uttrycker ett starkt önskemål om att återigen få en stadigvarande 
församlingsherde till Vasa församling. 
FR beslutar att ge domprosten i uppdrag att återkomma med förslag till en process att 
rekrytera en ny församlingsherde. 

§ 12 Övrigt 

a. Vasakyrkans tornur går fel. Församlingsherden ombeds åtgärda felet. 
b. Vasakyrkans klocka inne i kyrkorummet har stannat. Församlingsherden 

ombeds att undersöka om det går att få igång igen. 
c. Ljudinspelning av gudstjänsten eller predikan fanns före pandemin, med 

möjlighet att ta del av på församlingens webbsida. Församlingsherden ombeds 
att undersöka om detta kan komma igång igen. 

§ 13 Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för ett givande möte och domprosten avslutar med att leda bönen 
om välsignelse. 

Just. Just: 
Utdragsbestyrkan 
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Bilaga: Utdrag Kyrkofullmäktiges protokoll 
PROTOKOLL DATUM FOR MOTET PROTOKOLL NR SIDA 

Kyrkofullmäktige, Göteborgs Domkyrkopastorat 

§ 50 
Valberedningens förslag: 

Församlingsråd, Vasa Församling Uppdrag 
Daniel Viklund Vasa Ordförande 
Anna Ekberg Vasa Ledamot 
Bo Hanson Vasa Ledamot 
Pia Ponten Vasa Ledamot 
Anita Esping Vasa Ledamot 
Eva Forsgren Vasa Ledamot 
Ersättare 
Torkel Olsson Vasa Ersättare 
Cecilia Petcrsson Vasa Ersättare 
Lisbet Stenberg Vasa Ersättare 

Kyrkofullmäktige beslutade 
Att bifalla valberedningens förslag 

2021-11-29 

§ 51 
Valberedningen föreslår Daniel Vik.lund till ordförande i Vasas församlingsråd. 

Kyrkofullmäktige beslutade 
Att bifalla valberedningens förslag. 

2/2021 18 (20) 

Val av ledamöter och 
ersättare i 
församlingsråd i Vasa 
församling 

Val av ordförande i 
församlingsräd i Vasa 
församling 

Just [ 
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Just: 
Utdragsbestyrkan 


