
 

PROTOKOLL PROTOKOLL NR 

Norrköping Borgs församlings församlingsråd 2022:1 

ORT DATUM FÖR MÖTET 

Klockargården, Klockaretorpet 
2022-01-24 

kl.18.30 – 21.00 

  

         

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagetts genom anslag på församlingens anslagstavlor  

 Organ: Församlingsrådet i Norrköpings Borgs församling 

 Sammanträdesdatum 2022-01-24 

 Datum för anslags uppsättande 2022-02-07  

 Datum för anslags nedtagande  2022-02-21 

 

 Protokollet förvaras: Borgs Klockargård 

  

 Underskrift …………………………………………………….. 

      ___________ 
 

BESLUTANDE   

Daniel Johansson, ordförande 

Camilla Edoff, vice ordförande 

Freddy Alm 

Axel Olofsson 

Ida Karolina Andrae 

Helena Rosenqvist 

Gunilla Lundgren 

Johannes Almborg 

Anita Gustavsson 

Annelie Hagelberg 

Lena Bohman, Församlingsherde 

 

NÄRVARANDE EJ BESLUTANDE 

Sara Andersson 

Ing-Marie Nilsson 

Jimmy Henriksson Trygg 

Ellen Andersson 

Lena Lindström 

 

JUSTERINGENS PLATS OCH DATUM: Klockargården, 2022-02-04 

 

UNDERSKRIFTER 

 Sekreterare ………………………………………… Emilia Jensen  

 Mötets ordförande ………………………………………… Daniel Johansson 

Justerande                  …………………………………………        Freddy Alm 
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Justerandes signatur     Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 

§1 Inledning 

 

Mötets ordförande Daniel Johansson hälsar de närvarande 

välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Lena Bohman 

inleder med andakt.  

 

§ 2 Upprop 

 

Upprop förrättas av sekreteraren. 

 

§ 3 Sammanträdets utlysande 

 

Sammanträdet förklaras ha tillkommit i laga ordning. 

 

§ 4 Justering 

 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Freddy Alm 

 

§ 5 Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkänns, med tillägg under övrigt.  

 

§ 6       Föregående protokoll 

 

Protokollet från mötet december beslutar församlingsrådet 

 

att                         lägga till handlingarna. 

 

 

§ 7      Presentationsrunda 

Kort presentationsrunda av de invalda i församlingsrådet.  

§ 8       Val av Vice Ordförande 

Freddy Alm föreslår Camilla Edoff som Vice Ordförande, inga 

andra förslag föreligger.  

 

Församlingsrådet beslutar  

 

att                         godkänna förslaget. 
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§ 9       Kort info om Svenska kyrkans organisation 

Daniel ger församlingsrådet information kring hur Svenska 

kyrkans organisation ser ut. Han går kort igenom lagen för 

Svenska kyrkan, hur Kyrkoordningen används i vårt arbete och 

vilka bestämmande nivåer vi har. Han presenterar även hur man 

väljer representanter till de olika beslutsorganen som vi har på 

nationell, stift, pastorat och församlingsnivå. 

 

§ 10      Vad är och vad gör ett församlingsråd? 

Daniel sammanfattar kort vad ett församlingsråd är och gör. Han 

lämnar ut papper (bilaga 1) som utgör underlaget för det han 

sammanfattar om arbetet i ett församlingsråd.  

 

§ 11      Kort info om Borgs församling 

Lena berättar kort om hur Borgs församling ser ut. Borgs 

församling är en av stiftets största församlingar sett till yta. Det är 

ca. 33 000 boende i församlingen, av dessa är ca. 19 000 

medlemmar i Svenska kyrkan. Det är en församling som består 

av både landsbygd och stadsbygd. Hon presenterar vilka kyrkor 

vi har i församlingen och kort om hur dessa används just för 

tillfället. Hon berättar även kring hur personalen styrkan ser ut 

och hur dessa är uppdelade i 3 olika arbetslag som har kontor på 

olika platser för att vi ska kunna bygga relationer i hela 

församlingen.  

 

§ 12      Rutiner m.m. kring församlingsrådets arbete 

Daniel går igenom rutinerna för församlingsrådets arbete, det 

hålls 10 ordinarie möten per år, uppehåll juli och augusti. Det 

sitter 11st ordinarie ledamöter i församlingsrådet ink. 

Församlingsherden och 5st ersättare. Är någon av de ordinarie 

frånvarande så går en av ersättarna in som beslutande i vald 

ordning. Alla som sitter med har rätt att yttra sig, men det är 

enbart de som är beslutande för mötet som har rätt att delta i 

beslut.  

Plats för sammanträdet kommer att variera under året. Kallelse 

skickas ut via mail 1 vecka innan sammanträdet tillsammans med 

ev. bilagor. Justering sker via mail och underskrifter vid nästa 

sammanträde. Utbetalning av arvoden sker var 3:e månad till 

bankkonto.  

Utdelning av församlingsinstruktionen, den gäller för alla 
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församlingar i pastoratet och uppdateras var fjärde år. Den utgör 

grunden för arbetet i församlingen.  

 

 

§ 13      Val av två kyrkvärdar ink. Inventarieansvarig 

Från församlingsrådet måste det finnas minst två stycken 

kyrkvärdar varav en av dessa ska vara inventarieansvarig.  

Förslag på kyrkvärdar är Helena Rosenqvist och Ida Karolina 

Andrae, med Helena Rosenqvist som inventarieansvarig. 

 

Församlingsrådet beslutar  

 

att                         godkänna förslaget. 

 

 

§ 14      Förslag på sammanträdesdatum för 2022 

Förslag på sammanträdesdatum för 2022 presenteras.  

 

Församlingsrådet beslutar  

 

att                         godkänna förslaget. 

 

§ 15      Kollektförslag för 2022 

Förslag till församlingskollekt under 2022 presenteras.  

 

Församlingsrådet beslutar  

 

att                         godkänna förslaget. 

 

§ 16      Församlingsherden informerar 

Lena informerar kring läget i församlingen.  

- Just nu är personalen i Skogängsgården sjuka i Covid, vilket 

gjort att all verksamhet i den delen av församlingen har fått 

ställas in. I Klockargården är viss personal sjuk, men 

verksamheten bedrivs fortfarande. Förrättningarna är prioritet 

just nu vilket gör att övrig verksamhet kan behöva ställas in 

till förmån för förrättningar.  

- Diakontjänsten som utlystes fick ingen sökande, den kommer 

läggas ut på nytt.  

- Det kommer att utlysas en till prästtjänst i Klockargården, det 
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har tidigare varit svårt att få sökande till denna tjänst.  

- Det kommer att utlysas en pedagogtjänst i Söderledskyrkan 

med anledning av pensionsavgång till sommaren.  

 

- Församlingen har fått okej från pastoratet att tillsätta en till 

musikertjänst då man upplevt länge att de musiker som finns 

nu inte räcker till, vilket gjort att man fått ta in vikarie.  

- Renoveringen av Vånga kyrka är påbörjad, renoveringen av 

Skärkind börjar snart också.  

- Skogängsgården har fått ett nytt personalrum.  

- Utredningen av Sjukhuskyrkan har startat. 

 

§17       Kort info 

a) Svenska kyrkans Unga 

Camilla informerar från Svenska kyrkans Unga.  

De planerar för årsmöte som måste hållas senast 30/2. Pga. 

läget med Covid är det svårt att planera verksamheten, men 

det finns planer på läger i sommar, samt att man hoppas på att 

resan till Romme under sportlovet blir av.    

 

b) Kyrkoråd 

Freddy rapporterar från senaste kyrkorådet.  

 

c) EFS 

Axel presenterar vad EFS är och gör i församlingen.  

 

§ 18      Skrivelser 

Inga skrivelser inkomna. 

§ 19      Barnkonsekvensanalys 

Församlingsrådet konstaterar att inget av dagens beslut har en 

direkt påverkan på barn.  

 

§ 20      Övriga frågor 

 

- De tidigare aviserade aktiviteterna för förtroendevalda är 

uppskjutna på obestämd tid.  

- EFS har bjudit in till en samarbetskonferens, Lena kommer 

att åka. Gärna någon mer från församlingsrådet. Tar upp det 

på nästa sammanträde alt. På presidiet.  

-  



 

PROTOKOLL DATUM FÖR MÖTET PROTOKOLL NR SIDA 

Norrköping Borgs församlings församlingsråd 2022-01-24 2022:1 6 (6) 

 

 

        

Justerandes signatur     Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 

- Till följd av Thomas Wärfmans avgång som kyrkoherde så 

kommer det behöva tillsättas en ny kyrkoherde. Anne 

Olofsson, ordförande för kyrkorådet, vill därför träffa de olika 

församlingsråden för att diskutera kring vad man ska titta 

efter hos en ny herde. Mötet kommer att ske 1/2 i 

Klockargården, kl. 18.30.    

 

§ 21       Mötets avslutande 

 

Ordförande tackar och förklarar mötet avslutat. 
 


