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

Paragrafer: 32-40 

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

Britta Broman, vik församlingsherde 

Ersättare 
Torkel Olsson, ersättare, tjänstgör for Pia Panten 
Cecilia Petersson, förhindrad 
Lisbet Stenberg, ersättare tjänstgör for Anita Esping 

Adiungerad § 32: Per Högberg 

Utsågs att justera: 
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Torkel Olsson 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: Vasa församlingsråd 
Datum för anslagets uppsättande: 

Förvaringsplats för protokollet: Vasa kyrkoarkiv 

Sammanträdesdatum: 2022-04-28 
Datum för anslagets nedtagande: 
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§ 33 Öppnande 
Ordföranden hälsade välkommen, förklarade sammanträdet öppnat. 

§ 34 Val av iusteringsperson 
Församlingsrådet väljer Torkel Olsson till justeringsperson. 

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

§ 36 Samarbete kring orglar och musikundervisning 
Församlingens organist Per Högberg, adjungerad från arbetslaget, redogjorde för 
frågan om samverkan med församlingsrådet och Högskolan för scen och musik. 
Lokalerna i Artisten ska byggs om med start 2023 och Högskolan är intresserade av 
ett samarbete med Vasa församling. 

Det handlar om att omlokalisera tre orglar samt möjligheter att öva och undervisa de 
studerande på dessa instrument. Det föreslagna samarbetet skulle gälla 5 år och 
behöver beslutas om senast i juni 2022. En skrivelse i ärendet från Högberg 
behandlades vid församlingsrådets möte i februari och frågan togs även upp vid 
rådets möte i mars. 

Det finns ett förslag finns om att placera orglarna: 1) i koret ( den orgel som finns där 
nu är ett lån och den ska lämnas åter) 2) i körrummet (stor orgel) 3) i 
församlingshemmet. Undervisning skulle kunna ske i kyrkan och övning i 
församlingshemmet. Högskolan står för flyttkostnad sam betalar hyra. 
Den utbildning av kyrkomusiker som finns vid Högskolan för scen och musik är av 
vikt för hela landet då det är stor brist på organister. Vasa församling som är känd för 
sin musikverksamhet och musikintensiva gudstjänster skulle genom samverkan 
ytterligare stärka sin profil. Det finns många möjligheter för utveckling inom området 
med praktikantsystem, "organ studies" och annat. Både församlingen och Högskolan 
kan vinna på en samverkan. Ett positivt exempel finns redan - vid söndagens 
gudstjänst kommer fyra studenter att sköta all musik. 

Anna Ekström ställde frågor om försäkringar för instrument och studenter. Högberg 
hänvisade till Kristina Ekström vid Högskolan och förutsatte att detta skulle skötas på 
ett betryggande sätt. Ekström tog även upp frågan om vikten av bokningar av tider. 

Då Per Högberg lämnat mötet diskuterade församlingsrådet ingående de framlagda 
förslagen. Britta Broman redovisade synpunkter från ett möte med församlingens 
präster samma dag och från en facklig inspektion av arbetsmiljön. Det finns en oro 
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för överbeläggning och störande ljud i församlingshemmet. Det är alltså där 
svårigheter kan uppstå. 

Församlingsrådet uttalade en positiv vilja att inleda en samverkan med Högskolan för 
scen och musik. Församlingsrådet uppdrog åt Britta Broman att föra frågan vidare 
och då utgå från att församlingen alltid har företräde om en liten orgel placeras i 
församlingshemmet. 

§ 37 Tillsättning av församlingsherde 
Tjänsten blir på heltid. Inför mötet var ett förslag till text utsänt till ledamöterna. 
Förslaget diskuterades ingående och vissa smärre justeringar föreslogs både gällande 
stil och innehåll. Ordförande fick i uppdrag att sända förslaget vidare till 
Domprosten. 

§ 38 Rapporter 
Britta Broman meddelande att musikernas scheman är klara. Det blir en neddragning av 
lunchkonserter och musikgudstjänster. Alla andakter blir utan musik. 

* Taket på östra delen av kyrkan ska läggas om. 
* Det blir storstädning av hela kyrkan några dagar i juni. 
* Arbetsmiljöinspektionen är begärt att det ska finnas en ljudisolerande dörr till 

Bokningscentralen. Offerter har begärts in och förhandlas. 
Daniel Viklund rapporterade att det inkommit ett tack från Culai Enache i Rumänska 
ortodoxa församlingen. De uppskattade den kollekt som de erhållit som gåva. 

§ 39 Övrigt 
Den av Bo Ranson vid föregående möte väckta frågan om ekumeniskt samarbete med 
närliggande religiösa sammanslutningar fanns det tyvärr inte tid att ta upp vid detta 
möte. Beslutades att frågan tas upp vid nästa möte. 

§ 40 Mötet avslutas 

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