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PROTOKOLL 
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Plats och tid: Vasa församlingshem 19-21 

Paragrafer: 53-62 

Beslutande: Ordinarie 
Daniel Viklund ordf. 
Ranson Bo, vice ordf. 
Britta Broman, vik. th. 
Anna Ekberg 
Anita Esping 

Ersättare ~ 
Cecilia Peter~n 
Torkel Ohlsson 

Utsågs att justera 

Underskrifter 

Anita Esping 

Sekreterare:t : 1.~J~_ 
Ordförande:----~- ~-------- _ 

~ LA-c_z) ~ 
J usterande: ~ rJ...... . . 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: Vasa församlingsråd 
Datum för anslagets uppsättande: 

Förvaringsplats för protokollet: Vasa kyrkoarkiv 

Sammanträdesdatum: 2022-08-29 
Datum för anslagets nedtagande: 

... /l~~~r~-·· 
Underskrift: C. r.'. . 

lus~ I Ju~, I Utdragsbestyrkande 
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§ 53 Öppnande 
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 
Församlingsherde Britta Broman ledde oss i bön. 

§ 54 Val av sekreterare 
Till sekreterare till dagens protokoll valdes Cecilia Petersson. 

§ 55 Val av iusteringsperson 
Till att justera dagens protokoll valdes Anita Esping. 

§ 56 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 

§ 57 Angående rekryteringen av ny församlingsherde 

Församlingsrådet är fundersamma över att ingen från personal, fack och fler från 
församlingsrådet fick vara med i denna rekryteringsprocess. Uttrycktes förvåning 
över att rutinen inte finns att ta referenser på sökande innan intervjuer. 
När det gäller den fortsatta processen har domprosten meddelat ordförande att han 
återkommer med åtgärder i herdefrågan längre fram i höst. 
Britta Broman har gått med på att vara tf församlingsherde året ut. 

§ 58 Höstens kollekter 
Till nästa möte tar Britta med listor på tidigare kollektändamål, så att beslut kan fattas 
om resterande kollekter för resterande 2022 samt början 2023. 

Just: 
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§ 59 Församlingsherden informerar 

1. Orglar 

Den gamla kororgeln är nedmonterad och återlämnad till Annedals kyrka. Istället 
finns det en ny kororgel samt en orgel i körrummet. Avtal kommer att skrivas med 
Högskolan för scen och musik. Församlingsrådet ser kororgeln som ett lyft, vacker 
klang och estetiskt tilltalande. 

2. Storstädning av kyrkan 

Det har varit storstädning i kyrkan och då hittades en mängd råttlik. Bland annat var 
det fullt av dem i stearinförrådet. 

3. Råttor 

Försäkringen kommer inte att täcka vidden av den råttbekämpning som behövs. Britta 
ombads kontakta Miljöförvaltningen. Troligen hänger det ihop med sprängningarna 
på grund av Västlänksarbetet. 

4. Uteliggare 

Uteliggare använder omgivningen och trapporna som toalett och bor i prången. De 
klättrar över staketet till huvudingången. Britta har kontaktat polisen och bett dem att 
åka förbi oftare. Kan det hjälpa att öka belysningen med ledlampor som reagerar på 
rörelse? Britta ombads ta reda på vad detta skulle kosta. 

5. Takreparation 

Kyrkans tak håller på att repareras. 

6. Ytterligare en diakon 

From 1/9 anställs diakon Eva Jonsson, på 50%, under 6 månader. Hon kommer att 
jobba jämsides med diakon Katarina Granath. 
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7. Ny församlingsherde till Annedal 

Församlingsherden i Annedal, Manilla Okumdal Nordanstig slutar sin tjänst 
20220831. Två församlingsherdar behöver i och med detta tillsättas i 
domkyrkopastoratet. 

8. Organist tjänstledig 20% 

Organist Per Högberg har beviljats tjänstledighet på 20%. 

9. Kryptan används igen 

Kryptan iordninggjord och radonhalten tillåter att den används vid kortare tillfällen. 
Dock inte lämplig för övernattningar. Uttrycktes att den har blivit jättefin. 

§60AU 

Beslut togs att återinföra AU för att kunna bereda förslag inför mötena. Ordförande, 
vice ordförande, församlingsherde samt ledamoten Anna Ekberg valdes in i detta AU. 

§ 61 Övriga frågor 
Tydliggörande om att höstens församlingsråd blir 26/9, 24/10, 28/11, 19/12 (julbord?) 
kl. 19-21. 

§ 62 Mötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 

Just: Utdragsbestyrkande 


