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Plats och tid: Vasa församlingshem 19:00-20:30 

Paragrafer: 22-31 . 

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

Britta Broman, vik församlingsherde 

Ersättare 
Torkel Olsson, ersättare, tjänstgör for Anna Ekberg 
Cecilia Petersson, ersättare, tjänstgör för Pia Panten 
Lisbet Stenberg, ersättare, tjänstgör för Eva Forsgren-Arnesdotter 

Utsågs att justera: 

Underskrifter 

Anita Esping 
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Daniel Viklund 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: Vasa församlingsråd Sammanträdesdatum: 2022-03-28 
Datum för anslagets uppsättande: Datum för anslagets nedtagande: 

Förvaringsplats för protokollet: Vasa kyrkoarkiv ,1/6 - ,,20,e 2.- 
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§ 22 Öppnande 
Ordföranden hälsade välkommen, förklarade sammanträdet öppnat. 

§ 23 Val av iusteringsperson 
Församlingsrådet väljer Anita Esping till justeringsperson. 

§ 24 Beslut om mötessekreterare 
Församlingsrådet beslutar att utse Lisbeth Stenberg att föra mötesanteckningar. 

§ 25 Rapporter 
Ljudinspelning av gudstjänsten eller predikan har efter önskemål vid föregående 
möte återupptagits. 

Diakonen håller tillsammans med volontärer på att rusta upp Onsala gården för att ev. 
kunna ta emot flyktingar från Ukraina. 

Britta Broman berättade att kryptan städats och kan tas i bruk 1 juni. Andra 
utrymmen under kyrkan behöver även de röjas för framtida användning. I en verkstad 
förvaras stora orgelpipor. Församlingsrådet önskade en visning av utrymmena vid 
nästa sammanträde. Förslags att det behöver undersökas om orgelpiporna som avsetts 
kan monteras på orgeln där de ska vara. Kanske kan medel sökas externt för detta 
ändamål. 

§ 26 Val av kyrkvärdar 
Ordförande fick vid föregående möte uppdrag av församlingsrådet att ställa frågan till 
lämpliga kandidater och att välja kyrkvärdar på nästa möte. 

Som kyrkvärd med ansvar för kyrkobyggnadens inventarier föreslås: Pia Ponten 
Församlingsrådet beslutade enligt förslagen. 

§ 27 Nästa sammanträde 
Sammanträdet måndagen den 25.4 flyttas till torsdagen den 28 april kl. 19.00. 

§ 28 Musik och musikers tjänstgöringsgrad 
Församlingsherde Britta Broman önskade höra församlingsrådets synpunkter på det 
musikutbud som finns i församlingen. Hon presenterade en översikt över den tid som 
åtgår för olika typer av musikinslag. Båda musikerna, Per Högberg (heltid), Helen 
Stensgård Larsson (halvtid) lägger ner betydligt mer tid än vad som ingår i tjänsten. Detta 
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välkomnas givetvis tacksamt men om en minskning behöver ske föreslog 
församlingsrådet efter diskussion i första hand en neddragning av lunchkonserter och 
musikgudstjänster. 

Cecilia Petersson kom med iden att försöka inleda ett närmare samarbete med 
Musikhögskolan där studenter skulle kunna erbjudas möjlighet att spela vid vissa 
tillfällen. 

En annan ide som tog upp vara att samverka med andra församlingar i 
Domkyrkopastoratet för att gemensamt kunna erbjuda ett varierat utbud på olika 
dagar. Även tanken att i vissa fall ha förinspelad musik togs upp men mötte ingen 
större entusiasm. 

§ 29 Tillsättning av församlingsherde 
Ordförande rapporterade om kontakt med domprosten ang. processen för att rekrytera 
en ny församlingsherde. Förhoppningen är att de ska kunna bli en heltidstjänst. 

§ 30 Övrigt 
Bo Hanson väckte frågan om ekumeniskt samarbete med närliggande religiösa 
sammanslutningar som finns som våra grannar centralt i Göteborg, t.ex. Smyrna, 
EFS, Betlehemskyrkan, Tabernaklet, St. Jakob, katolska församlingen - vi kan lära 
av varandra. Beslutades att frågan tas upp vid nästa möte. 

§ 31 Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för ett givande möte och församlingsherden avslutar med att leda 
bönen om välsignelse. 
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