
 

 PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §720-732 
I NORRBO FÖRSAMLING       2022-11-22 
 

 

Plats och tid Sösta, Romfartuna 2022-11-22, kl 18.00 
Närvarande ledamöter Kaplan David Berglund, Karin Andersson, Birgitta 

Andersson, Greta Johansson, Inga-Lill Karlsson, Lars 

Lindkvist, Åsa Nilsson, Leif Palevik, Birgitta Palevik, 

Anneli Wallsargård 
Närvarande ersättare  Inga-Maj Ericsson, Iris Rågberger, Anneth Edgren, Urban 

Särenfors, Lisa Wessman 

 
Övriga närvarande  

   

   

 

 §720 

Inledning Ordföranden hälsar ledamöter och ersättare välkomna och 

förklarar sammanträdet öppnat.  

David Berglund höll en kort andakt. 

§721 

Upprop Upprop förrättas. 

 §722 

Val av protokolljusterare Församlingsrådet beslutar att utse Anneli Wallsargård till 

justeringsperson. 

 §723 

Föregående protokoll Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna. 

Skickas ut på mail. 

 §724 

Ny ersättare Församlingsrådet hälsade Lisa Wessman Välkommen som ny 

ersättare. 

 §725 

Församlingskollekter 2023 Församlingsrådet beslutar att församlingskollekterna 2023 

ska gå till ACT Svenska kyrkan AKUT. 

Kollekten vid konfirmationen till Kyrkans Unga. 

 

 §726 

Information kaplan David Berglund informerade om 2023 års budget. 

 

Arbetslaget har ett mål för nästa år, arbeta mer med barn och 

unga och ideella personer. 

 

Gudstjänstplanen/tjänstgöringslista december 2022-juni 2023 

gicks igenom, Bifogas protokollet 
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Inventariegruppen ska göra en inventering i våra tre kyrkor. 

Se vad som finns för liturgiska färger på mässhakar, stolor, 

kalkkläden och antependium. 

 

Inventarieansvarig ska få inloggning i Sacer. Vi behöver följa 

upp vad som ska föras in i Sacer och vilka som ska ha ansvar 

för det. 

 

Lekmannaledd gudstjänst heter en liten broschyr som finns i 

våra kyrkor. Kan användas om präst har fått hastigt förhinder. 

 

Församlingsrådet beslutar att inventariegruppen åker till 

Länsmuseét i Västerås under våren. Kontakt Ida Andersson 

021176841, eller mail ida.m.andersson@regionvasteras.se 

 

David Berglund visade två blad, ett innehåller QR-kod och 

telefonnummer för att beställa nyhetsbrevet som kommer ut 

antingen digitalt eller i pappersformat med posten, 

Det andra bladet innehåller information om appen kyrkguiden. 

Dessa ska sättas ut på olika platser, t ex biblioteket, ICA och i 

våra informationstavlor vid kyrkorna. 

 

Informationen i våra informationstavlor vid kyrkorna behöver 

uppdateras. Gudstjänstinformationen från nyhetsbrevet för 

varje månad kan rymmas där. 

 

 

 §727 

Info Klockargården Processen går sakta framåt. Anica Norman från kyrkans 

fastighet arbetar vidare med kontakter med Västerås Stad  

och markägaren som äger en markbit intill Klockargården. 

Harakers stipendiefond §728 

Församlingsrådet beslutar att Anneli Wallsargård får ta ut 

1000 kr ur fond 46603 (Harakers församlings stipendiefond) 

att dela ut till 1 person. 

 

Församlingsrådet beslutar att Anneli Wallsargård får ta ut 

500kr/blad ur fond 46602 (Harakers kyrkas minnesfond) att ge 

som gåva till den person som tecknar blad i en minnesbok som 

ligger i Harakers kyrka. 

Julmarknad §729 

David Berglund mailar Lions angående bord till julmarknaden. 

Vi pratade ihop oss om vilka som bakar och vilka som kan 

vara med och hjälpa till. 

Julblommor §730 

Julblommorna delas ut 5 och 6:e december tillsammans med 

mailto:ida.m.andersson@regionvasteras.se
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Lions. 

 

Ica Skultuna skänker pengar till kyrkan i år, det blir bidrag till 

julblommorna.  

Övriga frågor §731 

Greta Johansson fick förhinder och kunde inte åka på möte 

med Ekumeniska Rådet. 

 

Karin Andersson föreslog möte/samverkan med arbetslaget 

nästa år. 

 

  

Avslutning §732 

Mötet avslutades och vi läste välsignelsen tillsammans. 

 

Karin Andersson bjöd oss på risgrynsgröt och skinksmörgås, 

kaffe och kaka efter detta. Stort tack till Karin för god mat och 

trevlig samvaro. 

 
 
 
 

Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Birgitta Andersson 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Karin Andersson 

 

 Justerare _______________________ 

  Anneli Wallsargård 


