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Närvarande ledamöter Ordförande Ulla Lithén, kaplan Eva Abragi, vice
ordförande Lars-Evert Larsson, sekreterare Lisbeth Kohls,

Cecilia Alexandersson, Ingemar Egelstedt, Göran
Erlandsson, Ingrid Högsberg, Karin Thorborg, Anders

Westman
 

Närvarande ersättare Birgitta Kelfve, Sophie Nilsson, Carl-Johan Norström,
Cicilia Sedvall
  Övriga närvarande  
 

Underskrifter:
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Lisbeth Kohls
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Ordfórande m»Ub
Ulla Lithén

Justerare É thh ^ Juinde WI

Cecilia Alexandersson

§ 1

Ordföranden Ulla Lithén hälsade det nya forsamlingsradet

välkommen. Kaplan Eva Abragi inledde med en betraktelse

över söndagens text om Jesu dop samt bön.

Församlingsrådet föreslår

att Ulla Lithén inleder nästa gång

$2

Mötet öppnas.

$3

Församlingsrådet beslutar

att utse Cecilia Alexandersson att justera protokollet

 



$4

Protokoll och dagordning Dagordningen godkänns.
Föregående protokoll läggs till handlingarna.

$5

Upprop o presentation Upprop förrättas och det nya församlingsrådet presenterar sig

för varann.

Val av vice ordförande §6

Församlingsrådet beslutar

att utse Lars-Evert Larssontill vice ordförande.

87
Val av sekreterare Fórsamlingsrádet beslutar

att utse Lisbeth Kohlstill sekreterare.

§ 8

Val av beredningsutskott Fórsamlingsrádet beslutar

att fórsamlingsrádet ska ha ett beredningsutskott (ej
beslutande) bestående av ordförande, vice ordförande,

sekreterare och kaplan.

$9

Uppdraget Ordföranden sammanfattar församlingsrådets uppdrag med
fokus på gudstjänstlivets utformning och utveckling, beslut om
församlingskollekter, utse kyrkvärdar och ombudför olika

organ, bidra till utvecklingen av församlingensfrivilligarbete

samt att fungera som ambassadörer för Domkyrkan.

$ 10
Församlingskollekter Kaplanenföreslår att församlingsrådet beslutar om kollekter

halvårsvis för att få en bättre överblick. Utövertidigare val av
församlingskollekter har Den gode herdens skola i Betlehem

som drivs av Svenska Jerusalemsföreningenlagts till förslagen.

Kaplanen meddelade också att kollekten vid nyårsbönen
delades lika mellan Stadsmissionen och ACT och vid

gudstjänsten 2/1 gick oavkortat till ACT.

Församlingsrådet beslutar om följande kollekter:

16/1 Den gode Herdens skola

Lt |A
Ordf Sekr



Kyrkvärdar

Diverse valärenden

Möten och datum vt22

Aktuella händelser

 

20/2 Svenska Bibelsällskapet
2/3 ACT

13/3 ACT
14/4 Finnåkers kursgård
15/4 Amnesty International

24/4 Västerås Stadsmission

8/5 SKUT
22/5 ACT

5/6 Svenska kyrkans unga
6/6 Finnakers kursgard

19/6 Vasteras Stadsmission

25/6 Västerås Pride
26/6 ACT

$ 10
Församlingsrådet beslutar
att till kyrkvärdar utse: Cecilia Alexandersson, Lena Burström,

Heleena Grevesmuhl, Barbro Schneberger, Ragnhild
Sódervall, Margareta Gillberg, Birgitta Eklund, Peter Freyhult,

Marie Asp Larsson.

att utse Cecilia Alexanderssontill kyrkvärd med ansvarig för

kyrkliga inventarier

811

Fórsamlingsrádet beslutar

att välja följande representanter:
Västerås Kristna Råd: Anders Westman(ord), Lisbeth Kohls

(ers)
Västerås Stadsmission: Lars-Evert Larsson (ord), Ingemar

Egelstedt (ord), Sophie Nilsson(ers)
Internationella gruppen: Karin Thorborg (ord), Göran

Erlandsson (ord)
SKUT ombud: Anders Westman(ord), Cicilia Sedvall (ers)
Stiftsgårdens representantskap: Ulla Lithén (ord), Lisbeth

Kohls (ord), Sophie Nilsson(ers)

$12
Fórsamlingsrádet beslutar
att antalet móten fór váren 2022 skavaratre.

att mótesdatum för återstående möten ska vara 21 mars och 16

maj.
att vi bordlágger tidpunkter fór fórsamlingsmóten beroende pà

pandemilaget

§ 13

Kaplanen delade ut veckoplanen för gudstjänster i domkyrkan

för vt -22



Arbetsformer och
Utvecklingsområden

Övriga frågor

Avslutning

LL uA sc
Ordf Just Sekr

Kaplanen informerade om fóljande:

De nya pandemirestriktionerna innebär dessvärre två svåra
inskränkningar för församlingen; dels att vi vid

huvudgudstjánsterna tvingas kráva vaccinationsbevis i
kombination medatt fortsatt hálla avstánd. Dels att vi vid

uthyrning for tex begravnings- och dopsamkvém bara far ta in
20 personer. Vid veckans övriga gudstjänster och samlingar är

vi aldrig över 50 personer och då behövs inte
vaccinationsbevis.

Församlingsrådsutbildningen som ska ske tillsammans med

pastoratsområde Öst kommer att genomföras 20 mars medstart

direkt efter gudstjänsten. Kallelse kommer.
 

Nya Församlingsrådet kommer att välkomnas vid gudstjänsten

den 6 februari. Då avtackas även gamla ledamöter som avgått.
 

814

Ordföranden bad alla i församlingsrådetatt till nästa möte

reflektera över den sammanfattning som gamla
församlingsrådet lämnat som arv till oss och inom vilka

utvecklingsområden man gärna skulle vilja engagera sig i
framåt.

$15

Ordföranden bad ledamöterna tänka på att i god tid meddela
beredningsutskottet om man önskar ta upp någonstörre fråga

så att den hinner beredas på ett bra sätt.

$ 16
Ordföranden tackadealla för ett gott startmöte och vi

avslutade med välsignelsen.



Till ledamöterna i Domkyrkans församlingsråd.

Tack alla för vårt första möte som kändes inspirerande.

Nu vill jag påminna er om söndagen den 6/2 då det förra församlingsrådet blir avtackat och

vi i det nya välkomnas. Detta sker under gudstjänsten, jag gissar i början. Vi kommeri god tid

så vi kan få information om hur detgår till. Glöm inte vaccinationsbevis och leg.

Jag ska höra mig för om det kan ges möjlighet för fotografering efter gudstjänsten.

Det andrajagvill att ni observerar är nytt datum för utbildningen för församlingsråd

söndagen den 20/3. Kallelse kommer senare. Utbildningen kan bli digital. Vik den

eftermiddagen.

Varma hälsningar

Ulla Lithén

ordf


