
 

 PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §61-74 
I DOMKYRKOFÖRSAMLING        2021-10-18 
 

Et  

Plats och tid Kyrkbacksgården kl. 17.00 – 20.00 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Västerås domkyrkoförsamlings expedition. 

Justering har tillkännagivits genom anslag, 

genom: 

 

Närvarande ledamöter Ordförande Ingemar Egelstedt, kaplan Eva Abragi, vice 

ordförande Asta Matikainen, Lisbeth Kohls, sekr, Ingrid 

Högsberg, Cecilia Alexandersson, Lars-Evert Larsson 

Närvarande ersättare Ulla Lithén, Marita Edvall  

Övriga närvarande Peter Forsberg, domkyrkokaplan, tom § 65 

 

Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Lisbeth Kohls 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Ingemar Egelstedt 

 

 

 Justerare ___________________ 

  Marita Edvall 
 
 

Före mötet föredrog Peter Forsberg doppastoralen i nuvarande skick och församlingsrådet fick 

möjlighet att ställa klargörande frågor. Pastoralen ska beslutas av pastoratsledningen i 

december. Därefter görs en handlingsplan för genomförandet.  

 

 

 § 61 

Inledning Cecilia Alexandersson inleder med sina erfarenheter av Retreat 

i Vardagen som hölls via zoom för ett 15-tal deltagare förra 

veckan under ledning av Caroline Kyhlbäck och Lena 

Lindholm samt ytterligare två erfarna följeslagare.  

 Församlingsrådet beslutar 

 att Asta Matikainen Lecklin inleder nästa gång.  

 

§ 62 

Öppnande Mötet öppnas.  
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§ 63 

Justerare Församlingsrådet beslutar      

 att utse Marita Edvall till justerare. 

 

 § 64 

Protokoll och dagordning Dagordningen godkänns med tillägg om remissvar till 

kyrkohandboken del II. Föregående protokoll läggs till 

handlingarna. 

 

      § 65 

Kyrkohandboken del II Landets domkyrkoförsamlingar har ombetts svara på remiss 

om Kyrkohandboken del II. Domprosten har bett en grupp med 

bl.a. Peter Forsberg och Cecilia Alexandersson att titta på den 

utifrån ett normkritiskt perspektiv. Svaret ska vara inne 31 okt. 

 

Församlingsrådet tackar för informationen.  

 

 § 66 

Rapporter Café Malin är nu ”Vinteröppet” tisdag – lördag samt under 

kyrkkaffetid på söndagar.  

Allhelgonahelgen kommer inte heller i år att ha öppna kapell 

för att undvika smittorisk vid stora folksamlingar. Gratis 

ljuständning kommer erbjudas som i fjol.  

Advent- och julgudstjänsterna genomförs på det sätt som 

beskrevs vid föregående möte, bl.a. med tre gudstjänster med 

gratisbiljett på första advent för att undvika trängsel.  

 

Verksamhetsrevisorerna har rest frågor om de två fonder som 

inte utnyttjats under pandemin. Ansvariga har försäkrat 

revisorerna om att pengarna kommer användas väl för sina 

ändamål nu när verksamheterna är igång igen.  

 
 

Lokalförsörjningsplanen  § 67 

Ordföranden och kaplanen har haft nytt möte med 

Fastighetsavdelningen om den fortsatta processen kring 

lokalförsörjningen inom det centrala området och redogjorde 

för den helhetsbedömning som nu görs.  

 

Församlingsrådet beslutar att göra följande uttalande inför 

Fastighetsavdelningens fortsatta samråd med länsstyrelsen: 

 

- Katedralbutiken var tänkt att placeras i en avgränsad lokal 

nära ingången till skattkammaren. Ett bättre förslag är att 

använda den lokalen för andra ändamål och i stället placera 
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butiken som informationscentral centralt i entrén till 

domkyrkan. 

- Det är positivt om kommissionsrumme kan användas för 

verksamhet och möten genom att förbättra utrymnings-

förutsättningarna. 

- Det är positivt om lokalerna i Domkyrkans västra delar kan 

användas för verksamhet även på tider då kyrkorummet, 

skattkammaren och inventarieförråden är låsta och 

larmade. 

 

                 
 § 68 

Kollekter           Församlingskollekter, förslag: 

21/11 Act 

27/12 Kvinnojouren i Västerås 

1/1 2022 Kristna Fredsrörelsen 

 

 Församlingsrådet beslutar 

 att godkänna förslaget 

 § 69 

Församlingsmötet 17/10 Nomineringsmötet för nytt församlingsråd i 

Domkyrkoförsamlingen för perioden 2022 – 2025 hölls efter 

högmässan 17 oktober. 21 personer deltog och 22 personer 

nominerades. Nomineringarna överlämnas till den nya 

valberedning som utses i november. Beslut om vilka som 

kommer med i församlingsråden tas på fullmäktigemötet i 

december.  

En introduktionsutbildning för de nya församlingsråden 

kommer att genomföras på initiativ av pastoratet.  

 

 § 70 

Erfarenheter  Församlingsrådet delade personliga erfarenheter av arbetet i 

rådet under den gångna mandatperioden. Som särskilt 

värdefullt lyftes fram tillfällena till samråd med medarbetarna 

och de olika arbetsgrupperna som bildades liksom 

erfarenhetsutbytet med församlingsrådet i Linköpings 

domkyrkoförsamling samt den extra avsatta tiden vid vissa 

tillfällen för teologisk fördjupning. 

 Församlingsrådet diskuterade även hur vi bäst för vidare de 

huvudfrågor vi har kommit långt med men som inte har kunnat 

realiseras fullt ut på grund av pandemin.  

 

Församlingsrådet beslutar  

 att 
Beredningsutskottet sammanställer de ”slutdokument” vi tagit 

fram i de olika arbetsgrupperna för en sista genomgång vid 
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decembermötet och låter detta utgöra vårt ”arv” till det 

tillträdande församlingsrådet.  

  

§ 71 

Anmälan och information Ekumeniska Rådet har representantskapsmöte 21 oktober med 

beslut om namnbyte till Västerås Kristna Råd, 

verksamhetsplan och budget för 2022. Kvällen på 

Kyrkbacksgården inleds med att Sofia Camnerin, 

generalsekreterare i Sveriges kristna råd ger utblickar mot en 

fördjupad ekumenisk framtid. 

Lisbeth Kohls och Ingemar Egelstedt deltar. 

 
 

§ 72 

Höstens sista möte 13 december som är detta församlingsråds sista möte. 

 

Församlingsrådet beslutar 

att 
Beredningsutskottet uppdras planera för en trevlig avslutning. 

 

 

§ 73 

Övriga frågor Inga övriga frågor  

 

 § 74 

Avslutning Ordförande tackar samtliga närvarande för dagens möte.   

Mötet avslutas med välsignelsen. 

   


