
 

 PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §§ 1 - 14 

I GIDEONSBERGS FÖRSAMLING       2020-01-21 
 

 

Plats och tid Gideonsbergskyrkan, Bibliotek 19:00 

Närvarande ledamöter Ordförande Håkan Jansson, Lars-Olov Strömberg, Bengt 

Lundin, Jenny Samuelson, Charlotte Unander-Scharin, 

Klaas Vleugels (för Anna Peterle)  

Närvarande ersättare  

Övriga närvarande Kaplan Susann Senter 

 

 

 

  

            

Inledning         § 1 

 Ordföranden hälsade välkommen till 2020 års första möte och 

förklarade sammanträdet öppnat. Speciellt välkomnade han 

vikarierande Kaplan Susann Senter. 

 

Upprop § 2 

 Upprop förrättades. 

 

         

Val av justerare        § 3 
 Församlingsrådet beslutar att utse Jenny Samuelsson till 

justerare. 

 

 

Fastställande av § 4 
föredragningslista Föredragningslistan godkändes. 

 

Föregående protokoll § 5 

 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till 

handlingarna.  

 

Meddelande och  § 6 
Inkomna skrivelser  Håkan Jansson har vidarebefordrat information nyhetsbrev 

från Västerås Stift, Act Svenska kyrkan och Stiftsgården i 

Rättvik. 

  



 

 § 7 

Kaplan informerar Susanne Senter informerade om personalsituationen. Linnea 

Eriksson lämnar sin prästtjänst till sommaren och Thomas 

Wasberg lämnar sin prästtjänst och går pension i september 

2020. Arbetet med att hitta ersättare har påbörjats. 

Lars Rasmussen ska i fortsättningen ägna sig helt åt att vara 

vaktmästare på halvtid och övrig tid arbeta med praktikanter 

kyrkan. 

Kantor Agneta Viker är sjukskriven på halvtid. Jörgen 

Engström tar över en del av hennes arbetsuppgifter. 

Susann Senter arbetar som kaplan och vikarierande 

områdeschef åtminstone fram till sommaren.  

 § 8 

Ordförande informerar Håkan Jansson informerade om ett tack som riktats till 

församlingen från Act, Kyrkans internationella arbete. En 

utställning om förintelsen, Fading stories, visas i domkyrkan i 

en månad från den 25 januari. 

Charlotte Unander-Scharin ersätter Lars Rasmussen som 

ledamot i presidiet. 

En enkät om arbetet i församlingsråd har skickats ut till 

samtliga ledamöter. 

 

§ 9 

Övriga frågor  Frivilligfesten. Inbjudan har gått ut till festen som äger rum 

den 12 februari klockan 18.  

Synpunkter på agendorna till söndagsmässa har framförts.  

Även kritik mot att ljusen på altaret inte är tända, när  

gudstjänstbesökarna kommer till söndagsgudstjänst.  

Förklaringen är att ljuständningen ska markera för 

hörselskadade att gudstjänsten börjar. I kritiken framfördes att 

det vore bättre att se till att hörslingan och andra 

hörhjälpmedel fungerar som de ska.  

Susann Senter åtog sig att titta på bägge frågorna. Hon 

påpekade att hur gudstjänsten ska utformas blir en fråga att ta 

upp med de präster som ersätter Linnea Eriksson och Thomas 

Wasberg. 

 § 11 

Nästa sammanträde  Preliminärt 17 mars 18.30. Sammanträdet börjar kl. 19:00 efter 

tisdagsmässan.  

 

 § 12 

Avslutning Ordföranden tackar samtliga närvarande för dagens 

sammanträde som avslutades med gemensam välsignelsebön. 

 

 



 

 

Underskrifter: Ordförande ____________________________ 

  Håkan Jansson 

 

  

  

                  

  

                          Sekreterare ____________________________ 

  Charlotte Unander-Scharin 

 

 

  

 

 

 Justerare ____________________________ 

  Jenny Samuelsson 
 


