
 

 PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum § 331 - 343      

I VÄSTERÅS LUNDBY FÖRSAMLING       20210504 
 

Plats och tid Mikaelikyrkan 18.00 – 19.30 

Närvarande ledamöter Lena Bolton, Barbro Magnusson, Tellervo Saukko, 

Helena Arfvidsson, Anna-Brita Lundahl, Anli 

Magnusson, 

 

Tjänstgörande ersättare; Christina Grip, Teddy Chivi, 

Aino Ylinampa Männikkö, 

Närvarande ersättare Christina Grip, Teddy Chivi, Aino Ylinampa Männikkö, 

 

Anmält förhinder Andreas Akterhag, Maria Jäder Tietäväinen, Bengt 

Gustavsson, Maria Ojalainen, Nellie Winterström, Lars 

Wretlund,   

  
  
 § 331 
Inledning Ordförande hälsade ledamöter och ersättare välkomna till 

utomhusmöte och förklarade sammanträdet öppnat. 
 

§ 332 
Justering Församlingsrådet beslutade att utse Anna-Brita Lundahl att 

justera dagens protokoll. 

 § 333 
Upprop Upprop förrättades. 

 § 334 
Föredragningslista Den framlagda föredragningslistan godkändes.  

 § 335 
Föregående mötes protokoll  Föregående mötes protokoll godkändes med tillägg att 

Komministern i Sverigefinska församlingsarbetet numera är gift 
och heter Emma van Kersbergen.  Därefter lades protokollet till 
handlingarna 

                  
§ 336 

Remiss till Lokalförsörjnings-Församlingsrådet gick igenom det utsända Remissmaterialet, inkl. 
planen         bilagor och besvarade de sex punkterna som behandlade 
         gudstjänstlivet i församlingen. 
          Rådet ansåg att de stora, genomgripande förändringar som redan 
         vidtagits i vår församling gör att påverkansgraden inte berör oss 
         nämnvärt, varken vad gäller organisation eller gudstjänstliv. 
         Rådet menade också att församlingen fortfarande har möjlighet 
         att fira gudstjänst i två kyrkor Mikaeli och Lundby, sedan 
         Sparven upphör som kyrka i slutet av maj och dess personal och 
         verksamhet flyttar till Mikaelikyrkan. 
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        Fortsättning § 336 
 
        Rådet beslöt även enhälligt att göra ett påpekande angående 
        behovet av någon form av lättare underhåll av lokalerna i 
                            Lundby Prästgård som frekvent används i samband med olika 
                            förrättningar, men som nu är väldigt eftersatta. 
          
       §337 
Inkomna skrivelser      Från personalen via diakon Anne-Christine Svegreus har 
       inkommit en skrivelse med önskan om bidrag till att iordningställa 
       en boulebana framför Mikaelikyrkan. 
      Beslöts att anslå 60.000 ur Gåvofonden Råbystiftelsen 454 04 
      till detta ändamål. 
       
      Teddy Chivi rapporterade om de stora kostnader det innebär för 
      våra kristna flyktingungdomar att bekosta allt som behövs, dels i 
      samband med att de tar studenten nu i vår, dels att klara kost och 
      logi fram till deras första löneutbetalningar i sommar. Hon vädjade 
      om bidrag från rådet till dessa ändamål. 
      Beslöts att resterande medel ur samma fond, Råbystiftelsen 
      454 04  skall anslås för att bestrida en del av dessa kostnader. 
      
      Ordförande Lena Bolton tar med sig besluten till berörda och 
      förankrar dem. 
.  
  
       § 338 
Samarbetsrådet      Ingen representant från samarbetsrådet deltog i mötet så punkten     

      hänsköts till nästa möte. 
 
      § 339 
Kollekter juni-sept.                Beslöts att fastställa församlingskollekterna för juni – september.         

     Bilaga 1 
 
     § 340 
Ny kyrkvärd                          Församlingsrådet beslöt att utse Aman Rahimi till ny kyrkvärd,    

    efterträdare till Dennis Lundgren som slutat. 
 
    §341 
Övriga frågor    Lena Bolton rapporterade att hon och Anli Magnusson deltagit 
     Västerås Stadsmissions årsmöte. 
     

   §342 
Nästa möte     Beslöts att nästa möte skall äga rum i september. 
     Helena Arfvidsson rapporterade från Valnämnden. Det behövs 
     funktionärer inför valet. Den som är intresserad hör av sig till Sara 
     Granberg.     
 
    § 343 
Avslutning    Ordförande tackade alla för dagens möte och avslutade detsamma. 
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Underskrifter: Sekreterare _______________________ 
  Barbro Magnusson 
 
  
  
 Ordförande  _______________________ 
  Lena Bolton  
 
 
  
 Justerare _______________________ 
  Anna-Brita Lundahl 


