
 

 

 
 

KUNGÖRELSE 
 

 

SAMMANTRÄDESDATUM:  Tisdagen den 14 december 2021 

 

SAMMANTRÄDE MED:   Kyrkofullmäktige 

 

TID OCH PLATS: Kl. 19:00 Kyrkbacksgården 

lokal Rudbeckiussalen 
 

KALLELSEN DELGIVES  Ledamöter och ersättare 

 

SÄRSKILT KALLAD:  

 

NR ÄRENDE 
 

1) Upprop 

2) Val av justerare samt tid och plats för protokollets justering Förslag: fredag 17 dec kl. 14.00, 

       Domprostgården 

3) Val av fem förtroendemannarevisorer jämte ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande i 

kyrkorevisionen, mandatperioden 2022-2025 

4) Val av femton ledamöter och nio ersättare jämte ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande i 

kyrkorådet, mandatperioden 2022-2025 

5) Val av fem ledamöter och fem ersättare jämte ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande i 

valnämnden, mandatperioden 2022-2025 

6) Val av fyra ombud och fyra ersättare till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, mandatperioden  

2022-2025 

7) Efterträdarval kyrkofullmäktige 

8) Val av församlingsråd, Västerås Badelunda församling 

a) Beslut om antal ledamöter och ersättare 

b) Val av ledamöter 

c) Val av ersättare 

d) Val av ordförande  

9) Val av församlingsråd, Västerås-Barkarö församling 

a) Beslut om antal ledamöter och ersättare 

b) Val av ledamöter 

c) Val av ersättare 

d) Val av ordförande  

10) Val av församlingsråd, Dingtuna Lillhärad församling 

a) Beslut om antal ledamöter och ersättare 

b) Val av ledamöter 

c) Val av ersättare 

d) Val av ordförande  

11) Val av församlingsråd, Västerås domkyrkoförsamling 

a) Beslut om antal ledamöter och ersättare 

b) Val av ledamöter 

c) Val av ersättare 

d) Val av ordförande  

12) Val av församlingsråd, Gideonsbergs församling 

a) Beslut om antal ledamöter och ersättare 

b) Val av ledamöter 

c) Val av ersättare 

d) Val av ordförande  

  



 
13) Val av församlingsråd, Kungsåra församling 

a) Beslut om antal ledamöter och ersättare 

b) Val av ledamöter 

c) Val av ersättare 

d) Val av ordförande  

14) Val av församlingsråd, Västerås-Lundby församling 

a) Beslut om antal ledamöter och ersättare 

b) Val av ledamöter 

c) Val av ersättare 

d) Val av ordförande  

15) Val av församlingsråd, Norrbo församling 

a) Beslut om antal ledamöter och ersättare 

b) Val av ledamöter 

c) Val av ersättare 

d) Val av ordförande  

16) Val av församlingsråd, Rytterne församling 

a) Beslut om antal ledamöter och ersättare 

b) Val av ledamöter 

c) Val av ersättare 

d) Val av ordförande  

17) Val av församlingsråd, Skerike församling 

a) Beslut om antal ledamöter och ersättare 

b) Val av ledamöter 

c) Val av ersättare 

d) Val av ordförande  

18) Val av församlingsråd, Tillberga församling 

a) Beslut om antal ledamöter och ersättare 

b) Val av ledamöter 

c) Val av ersättare 

d) Val av ordförande  

19) Val av församlingsråd, Viksängs församling 

a) Beslut om antal ledamöter och ersättare 

b) Val av ledamöter 

c) Val av ersättare 

d) Val av ordförande  

20) Val av församlingsråd, Önsta församling 

a) Beslut om antal ledamöter och ersättare 

b) Val av ledamöter 

c) Val av ersättare 

d) Val av ordförande  

 

Ring Svenska kyrkan Västerås växel 021-81 46 00 eller e-posta vasteras.pastorat@svenskakyrkan.se om du 

inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet. Gäller både ordinarie och ersättare. 

 

Grupprum är bokade enligt nedan: 

Samverkansgruppen (S, BA, C, MPSK, KR, VISK) träffas kl. 18.00, lokal Lykttändaren. 

POSK träffas kl. 18.00, lokal Elsa Celsing.  

FK träffas enligt överenskommelse inom gruppen. 

 

Kaffe och smörgås serveras från kl. 17.45 i Wallinsalen 

 

OBS! Direkt efter kyrkofullmäktiges sammanträde håller det nya kyrkorådet ett konstituerande 

sammanträde, ca kl. 20.00. Vid sammanträdet utses: 

 Ledamöter och ersättare för arbetsutskott 

 Ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande för kyrkogårdsutskott samt fastighetsutskott 

 Firmatecknare för Svenska kyrkan Västerås pastorat 

 

 

OBS! Den planerade FOTOGRAFERINGEN kl. 17.00 ställs in. 

 

Nya ledamöter och ersättare ombeds fylla i och lämna in ifyllt registerunderlag, se bifogad blankett.  
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REGISTERUNDERLAG  

för förtroendevalda i Västerås pastorat 2022-2025 
 

 

Namn:    Pers. nr:   

Bostadsadress:      

Postnummer/hemort:      

Telefon:   Mobil:    

E-postadress:      

 

För arvodesersättning: 

Kontonummer (inkl. clearing):     

Bank:       

 

Funktion :       

Representant för nomineringsgrupp:     

 

Kyrkofullmäktige: Ledamot      Ersättare      Inget       

Kyrkoråd  Ledamot      Ersättare       Inget       

Församlingsråd Ledamot      Ersättare       Inget        

Om församlingsråd, vänligen ange vilket:     

 

Övrigt, nämligen:                   (ex. kyrkvärd) 

 
 
 
Personuppgifter lagrar vi tills vi uppfyllt våra åtaganden gentemot dig/er därefter gallras uppgifterna i vårt system.  
Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter gå in på vår hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/vasteras/gdpr  

 

Skicka ifylld blankett till:  
Svenska kyrkan Västerås, Box 5, 721 03 Västerås 

https://www.svenskakyrkan.se/vasteras/gdpr

