
 

 PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §§ 12 - 25 
I GIDEONSBERGS FÖRSAMLING       2020-12-14 
 

                                                                                                 Ordf.      Sekr.         Just.   

Plats och tid Videosammanträde 18.00 

Närvarande ledamöter Ordförande Håkan Jansson, Bengt Lundin, Jenny 

Samuelson, Charlotte Unander-Scharin, Ulf Strömquist (för 

Lars-Olov Strömberg, Karin Engström (för Anna Peterle)  

Närvarande ersättare  

Övriga närvarande Kaplan Maja Lundström 

 

 

 § 12 

Inledning Ordföranden hälsade välkommen till 2020 års första 

videosammanträde och förklarade mötet öppnat. Speciellt 

välkomnade han nya kaplanen Maja Lundström. 

§ 13 

Upprop Upprop förrättades. 

§ 14 

Justerare Församlingsrådet beslutade att utse Ulf Strömquist till 

justerare. 

§ 15 

Föredragningslista Föredragningslistan godkändes. 

§ 16 

Föregående protokoll Föregående protokoll lästes upp, godkändes och lades till 

handlingarna. 

 § 17 

Rapporter och skrivelser Håkan Jansson har vidarebefordrat information till 

ledamöterna i församlingsrådet från Act Svenska kyrkans 

nyhetsbrev ”Vårt uppdrag”. Västerås stifts nyhetsbrev samt 

Nyhetsbrev från Stiftsgården Rättvik.  

 § 18 

Kaplan informerar Maja Lundström informerade om förslaget till arbete  
i pastoratet.  

 



 

                                                                                                                                               

 Det gäller personalsituationen och fastighetsbeståndet.  
Idag har pastoratet för många lokaler. 

 Vilka byggnader ska behållas, vilka ska säljas och vilka ska                               

renoveras?  
Kaplan underströk att det krävs mer samarbete mellan 

personalgrupperna i framtiden, enligt förslag. Tre arbetslag ska 

samarbeta i norra området. Arbetslagen kan samsas om vissa 

arbetsplatser, exempelvis dela skrivbord men arbeta där under 

olika veckodagar. Hemarbete bör även förekomma i framtiden. 

Arbetslagen ska omfatta Gideonsberg/Vallby, landsbygden 

kring Tillberga och stad Önsta Gryta/Rönnby.  
Förslaget ska presenteras i januari och sedan fortlöpande under 

våren och sommaren i samarbete med personalen och 

församlingsråden.  
Beslut ska fattas i kyrkorådet i maj och därefter följer 

genomförande i olika stadier. 
I Gideonsbergskyrkan är kontorssituationen ansträngd 

eftersom det är trångt och det finns få möjligheter att bygga 

om. Församlingsrådet får överväga olika förslag till lösningar.  
I Gideonsbergs församling saknas två präster. Ingen tjänst är 

ännu utlyst. Utvecklingen beror på hur en omorganisation som 

ska genomföras 

  

 § 19  

Ordförande informerar  Håkan Jansson informerade om att församlingskollekten 

uppgått till 200 kronor från nyår fram till sommaren. 

Vid ett årsmöte i Västerås kyrkliga förbund meddelades att 

Bergagården sålts för en miljon kronor. Pengarna ska fonderas 

och användas i första hand till ungdomsverksamhet. 

Stiftsgården i Rättvik har drabbats av ett inkomsttapp på fyra-

fem miljoner kronor på grund av Coronan. Gården har fått ett 

visst statligt stöd och pengar har kommit in bland annat genom 

insamling av privatpersoner och församlingar. Personal har 

permitterats men gården kan ändå drabbas av underskott. 

 

 

 § 20 

Kyrkvärdar Tre kyrkvärdar har avsagt sig vidare tjänstgöring. Matilda 

Lundkvist, tidigare vaktmästare, har uttryckt intresse och hon 

valdes av församlingsrådet.  

 § 21 

Gudstjänstliv Våren är osäker på grund av Coronan. Kanske blir det viss 

verksamhet i mindre skala. Det första som återupptas blir 

söndagsgudstjänsterna och verksamheten för äldre. 

 



 

                                                                                                                                               

 § 22 

Kollekter Se bilaga. 

 § 23 

Övriga frågor Frivilligfesten ställs in på grund av Coronan. 

 § 24 

Nästa sammanträde Preliminärt den18 maj 2021 klockan 17.00 via videomöte.  

 § 25 

Avslutning Ordföranden tackade samtliga närvarande för dagens 

sammanträde. 

 

 

Underskrifter: Sekreterare ___________________________________ 

  Charlotte Unander-Scharin 

 

 

  

 

 Ordförande  ____________________________________ 

  Håkan Jansson 

 

 

 

 

 Justerare          ____________________________________ 

  Ulf Strömquist    

 

                 

 

  



  

 
 
 
 
 

 

 
  

 


