
 

 PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §567-583 
I NORRBO FÖRSAMLING       2020-11-10 
 
Plats och tid Bygdegården Haraker  2020-11-10, kl. 18.00 
Närvarande ledamöter Kaplan David Berglund, Karin Andersson, Birgitta 

Andersson, Leif Palevik, Birgitta Palevik, Lars Österberg,  

Åsa Nilsson, Inga-Lill Karlsson, Anneli Wallsargård, Greta 

Johansson, Peter Melin 
Närvarande ersättare Anneth Edgren, Ulrika Österberg-Kuhne 

 
Övriga närvarande  

 

  

  

 

 §567 

Inledning Ordföranden hälsar ledamöter välkomna och förklarar 

sammanträdet öppnat, David Berglund höll en andakt. 

 §568 

Upprop Upprop förrättas. 

 

  

 §569 

Val av protokolljusterare Församlingsrådet beslutar att utse Leif Palevik till 

justeringsperson.  

 

§570 

Föregående protokoll Föregående protokoll lades till handlingarna. 

   

 §571 

Information från kaplan Diskussion pågår angående  kompetens- och  

lokalförsörjningsplanerna. 

 

Förslag som finns inom lokalförsörjningsplanen : vilka 

fastigheter kan säljas, kan landsortskyrkor vinterstängas efter 

julhelgerna fram till påsk. 

 

9 december kommer presidierna i norra området ha digitalt 

möte, för att fördjupa sig i ovanstående frågeställningar. 

 

 300 st. julblommor kommer att delas ut i församlingen 

tillsammans med Lions. 
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 §572 

Harakerskören Det finns förslag på lösning av körledare till Harakerskören. 

 

Gudstjänstplan §573 

Gudstjänstplan för huvudgudstjänster 2021,  

ojämna veckor i Skultuna kyrka 

jämna veckor Haraker/Romfartuna 

 

Församlingsrådet beslutar att huvudgudstjänsterna fördelas i 

kyrkorna enligt nedan, och sedan rullande vecka 1-4 

 

Vecka 1: Skultuna kyrka kl. 11.00 

Vecka 2: Harakers kyrka kl. 18.00 

Vecka 3: Skultuna kyrka kl. 11.00 

Vecka 4: Romfartuna kyrka kl. 18.00 

 §574 

Församlingskollekter Församlingsrådet beslutar att kollekterna fortsätter att gå till 

projektet Gatubarnen i Filipinerna. 

 

Rättvik §575 

Församlingsrådet beslutar att Leif och Birgitta Palevik åkte 

till Stiftsgårdens Representantsskapsmöte (24-25 okt)   

Information §576  

Leif Palevik informerade från Representantsmötet i Rättvik, 

temat var Gudstjänstutveckling. 

 §577 

Brudkrona Församlingsrådet beslutar att fortsätta låna ut brudkronan från 

Mariagården, till utställningen i Skattkammaren till 211101. 

 

 §578 

Harakers stipendiefond Församlingsrådet beslutar att Anneli Wallsargård får ta ut      

4 000 kr ur fond 46603 (Harakers församlings stipendiefond) 

att dela ut till fyra personer. 

 

Församlingsrådet beslutar att Anneli Wallsargård får ta ut 

pengar ur fond 46602 (Harakers kyrkas minnesfond) att ge 

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

ligger i Harakers kyrka.  

 

Fonder o samförv stiftelser §579 

Församlingsrådet beslutar att Karin Andersson bjuder in 

Annika Karlsson för att informera oss om fonderna och 

samförvaltade stiftelserna. 
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Informationstavlor §580 

Församlingsrådet beslutar att använda fondpengar till 

informationstavlor/skåp som ska placeras vid kyrkorna i 

Haraker och Romfartuna. 

 

Datum möten 2021 §581 

Församlingsrådsmöten 

19 januari: Klockargården Romfartuna, kl. 18.00 kaffe, kl. 

18.30 möte. 

9 mars: Mariagården Skultuna, kl. 18.00 kaffe, kl. 18.30 möte. 

20 april: Bygdegården Haraker, kl. 18.00 kaffe, kl. 18.30 

möte. 

1 juni: Klockargåden, Romfartuna kl. 18.00 kaffe, kl.18.30 

möte. 

 

Övriga frågor §582 

Förbön för vår vänförsamling i Bisley, England på våra 

Gudstjänster, David tar med detta till arbetslaget. 

 

Avslutning §583 

Ordförande tackar samtliga närvarande för dagens 

sammanträde. 

 

 

  
 

  

Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Birgitta Andersson 

 

 

 Ordförande  _______________________ 

  Karin Andersson 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Leif Palevik 

  

  

  

 

  

 


