
GÖTEBORGS VASA FÖRSAMLING 
FÖRSAMLINGSRÅDET 

Sid. 1 av 5 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-10-24 

Plats och tid: Vasa församlingshem, kl. 18-20 

Paragrafer: 63-77 

Beslutande: Ordinarie 
Daniel Viklund ordf. 
Bo Hanson, vice ordf. 
Britta Broman, vik. fh. 
Anita Esping 
Eva Forsgren-Arnesdotter 

Ersättare 
Cecilia Petersson 
Lisbet Stenberg 

Utsågs attjustera 

Underskrifter 

Eva Forsgren-Arnesdotter 

Sekreterare: .... : .... ~- .. 1~ .. 
Ordförande: .. Y~~- -. . . . . 
.Justerande: _{;;./W:P.~~c/46:/.'. . 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: Vasa församlingsråd 
Datum för anslagets uppsättande: 

Förvaringsplats för protokollet: Vasa kyrkoarkiv 

Sammanträdesdatum: 2022-10-24 
Datum för anslagets nedtagande: 

-• ~ . tf··· vf~ficC~.--~ 
Underskrift: : C. / . 

--~ ..... 

I Utdragsbestyrkande 
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§ 63 Sammanträdets öppnande 
Församlingsherden inledde med en bön. Ordföranden hälsade välkommen och 
förklarade sammanträdet öppnat. 

§ 64 Val av sekreterare 
Till sekreterare till dagens protokoll valdes Cecilia Petersson. Cecilia valdes att bli 
sekreterare tills vidare för Församlingsrådet. 

§ 65 Val av justeringsperson 
Till att justera dagens protokoll valdes Eva Forsgren-Arnesdotter. 

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

§ 67 Församlingskollekter 

På alla Själars dag, den 6/11 går kollekten till Sjömanskyrkan i Göteborgs Stift. 
På 2 Advent, den 4/12 går kollekten till Abrigo Rainha Silvia. 
På Julnattsmässan, den 24/12 går kollekten till diakonin i Vasa församling. 
På Juldagens högmässa, den 25/12 går kollekten till Stadsmissionen. 

I Utdragsbestyrkan 
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§ 68 Församlingsherden informerar 

l. Organist Per Högberg har beviljats tjänstledighet 20%. Finns en vikarie för året 
ut. 

2. Diakon Eva Jonsson har anställts på 50% under sex månader. 
3. Orgelsamarbetet med Artisten är nu satt på pränt. Domprosten Stefan Hiller ska 

bara godkänna kontraktet. En kororgel i kyrkan samt en orgel i körrummet 
lånas ut ifrån Artisten. Dessutom tillkommer undervisningstimmar, som sker i 
kyrkolokalen. Även kyrkans orgel kommer att användas i undervisningen. 

4. Planeringsdag den 13/10 för medarbetarna. Mycket planering gjordes av de 
medverkande. Personalen är väldigt engagerade och har många ideer. 

5. Personalsamtal inför lönesättning är gjorda. 
6. Matutdelningen på tisdagarna har en tendens att svälla, men diakonerna har 

ändå koll på läget. De gör en research inför varje person. 
7. Babypsalmsången är en succe, Från och med nästa år kommer det även att bli 

ett förälder/barncafe under våren. Cafeet kommer att vara öppet 3 timmar 
varje vecka, vid ett tillfälle. 

8. Förslag på att dra i gång söndagsskola igen. Kommer att bli ett möte angående 
detta. 

§ 69 Information från ordföranden 

Punkten utgår idag. 

§ 70 Textilansvarig 

Siv Johansson har lämnat över ansvaret till Pia Panten. 
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§ 71 Utbildningspunkt: Genomgång av församlingsrådets uppgifter 

Ordförande gick igenom en lista över församlingsrådets uppgifter enligt kyrkoordningen: 

- Val av kyrkvärdar, 2 kap 18 §. 
- Beslut om vilka former av huvudgudstjänst som ska användas i församlingen, 17 

kap. 6 §. 
- Beslut om ekumenisk huvudgudstjänst, 17 kap. 7 §. 
- Samrådsskyldighet för kyrkoherden (läs församlingsherden i Vasa) beträffande 

huvudgudstjänsten uppbyggnad, 17 kap. 8 § 
- Samrådsskyldighet för kyrkoherden (läs församlingsherden i Vasa) beträffande 

gudstjänstplan, 1 kap. 9 §. 
- Beslut om huvudgudstjänst i annan form än som finns i kyrkohandboken, 18 kap. 

6§ 
- Samrådsskyldighet för kyrkoherden (läs Församlingsherden i Vasa) beträffande 

ekumeniskt nattvardsfirande, 20 kap. 6 §. 
- Yttranderätt vid lokala beslut om församlingsindelningen, 37 kap. 7 §. 
- Beslut om inventarieansvarig kyrkvärd, 40 kap. 2 §. 
- Ändringar av kyrkobyggnad eller i ett kyrkorum får inte göras utan godkännande 

från församlingsrådet om det inte finns synnerliga skäl, 40 kap. 2b §. 
- Beslut om upplåtelse av kyrka 41 kap. 1-9 §. Där framgår hur en kyrka får 

upplåtas, vem som beslutar om upplåtelse av kyrka samt vad som gäller vid 
överklagande. 

- Beslut om församlingskollekt, 43 kap. 7 §. 
- Samrådsskyldighet från pastoratets kyrkoråd inför beslut om 

församlingsinstruktion, 57 kap. 5 §. 
- Rätt att väcka ärende om ändring i församlingsinstruktion, 57 kap. 6 §. 
- Rätt att begära omprövning av ett stifts beslut, 57 kap. 8 §. 
- Yttranderätt. 

§ 72 Parkeringsplatserna 

Diskussion. 

§ 73 Upplåtelse av kyrkan 

Förslag på att församlingsherden får delegation gällande upplåtelse av kyrkan. Mötet 
beslutade att ge församlingsherden delegation. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 74 Sammanträdestider våren 2023: 
Följande datum fastslogs för församlingsråd under våren: 30/1, 27/2, 27/3, 24/4, 
29/5, 19/6, kl. 18.00. Församlingsherden ser till så att lokalen blir bokad. 

§ 75 Fonder 

Måndagen den 7 november kl. 19 kommer det att vara ett möte samt information 
angående fonderna. Vi behöver ändra fondförvaltare eftersom nuvarande 
fondförvaltare Danske Bank Stiftelsetjänst, avvecklar denna verksamhet. 
Församlingsrådet får gärna rådfråga och tänka till innan mötet angående hur man bäst 
går vidare i detta. 

§ 76 Övriga frågor 

- Hälsningar från domprost Stefan Hiller att han inom kort kommer att återuppta 
fö rsamlingsherd ep rocesse n. 

- Varma hälsningar ifrån kyrkoherde Anders Roos i Fuengirola till församlingen. 
- Folk ger mindre kollekter när det är swish. Vid håvgång ger församlingen mer 

pengar. Församlingsrådet skulle uppskatta att få reda på skillnaden från tiden 
innan och efter swish. Kanske läge att upplysa församlingen att kollekten är en 
del av gudstjänsten? 

- Andra kyrkor har en slags pollett som man kan swisha en peng för att få 
motsvarande värde. Sedan lägger man polletten i kollekthåven. Kan det vara 
något för Vasa församling? 

- En informationstavla har kommit upp på kyrkoplan, vilket är väldigt 
uppskattat. 

§ 77 Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

Utdragsbestyrkande 


