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Plats och tid   Skerike prästgård, tisdagen den 17 mars, kl.14-16  
Närvarande ledamöter Britas Lennart Eriksson, ordf. 

Kaplan Susann Senter 

Marianne Claesson, v. ordf. 

Iréne Englund, sekr.  

Lars-Erik Rydberg  

Gunvor Lundholm, frånv.    

Conny Karlsson  
Närvarande ersättare Sylvia Hellstén  

Maria Özgun Karlsson 

Birgit Zolkos 

Adjungerade Michael Turner 

Stefan Sundbäck 

 

Inledning                                      § 14-2020 

Kaplan inleder mötet med att läsa ur tredje söndagen i fastan, 

Kampen mot ondskan, första årgången gammaltestamentlig läsning.  

Epistel, Efesierbrevet 5:1-9. 

Ordförande hälsar ledamöter och ersättare välkomna och förklarar 

sammanträdet öppnat.                                   . 

Upprop § 15-2020 

 Gunvor Lundholm är frånvarande. 

Justering § 16-2020 

 Församlingsrådet beslutar  

 att utse Sylvia Hellstén till justerare. 

Föredragningslista § 17-2020 

 Församlingsrådet beslutar att godkänna dagordningen med tillägg 

Gudstjänsten söndagen den 29 mars samt nattvard vid påsk.   

Föreg. protokoll  § 18-2020 

 Föregående protokoll, 2020-02-04 läggs efter genomgång med 

godkännande till handlingarna. 

Kaplan informerar § 19-2020 

 PO-chef; Ansökningstiden till ny PO-chef på Norra området 

förlängdes till den 16 februari. Ansökningar har inkommit. Ny PO 

chef beräknas vara i tjänst augusti.  

 Skerike församling, Paletten, nytillträdd präst är Stefan Sundbäck.   

 Hur hantera Corona-viruset? Tvätta händer undvika närkontakt, 

inställa soppluncher, dagledig träffar med verksamhet. Enkel 
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förtäring, kaffe/te samt bullar serveras vid 

gudstjänstsammankomster. Undvika smittspridning.  

 Beslut tas den 18 mars angående påsken och nattvardsfirandet. 

Förslag att ta emot välsignelse och bröd. Inga påsk-vandringar. All 

information kan fås i kyrkoguiden. 

 Pastoratet har en krisledningsgrupp med Johan Sköld. 

 Paletten kommer att ha morgonbön, middagsbön samt gudstjänst på 

onsdag kväll. 

Inkomna skrivelser/info § 20-2020 

 Ordförande informerar. Skrivelse till Församlingsrådets 

förtroendevalda, att undvika fysiska möten.  

Rapporter                       § 21-2020 

a) Presidiemötet, den 3 mars i Önstakyrka: Information om det 

ekonomiska läget samt upplägget för församlingsråden. 

b) Upplåtelse av kyrkans lokaler diskuterades. Upplåtelse av 

kyrkans lokaler är församlingsrådens beslut enligt 

kyrkoordningen. PO cheferna arbetar fram ett förslag till 

riktlinjer i alla kyrkliga handlingar för att göra lika i 

församlingarna. Information vid nästa möte.  

c) Stiftsgårdens representantskap, 24-25 april: Uppdra till kaplan 

att avboka representantskapet på stiftsgården, när det gäller Lars-

Erik Rydberg och Maria Özgun Karlsson. Föreslås att samordna 

deltagandet i representantskapet i alla församlingar på området 

för att spara pengar.   

Församlingens gudstjänstliv § 22-2020 

 Skerike kyrka, Musikgudstjänst den 29 mars. Kvartettsångarna under 

ledning av Anders Berg, Ansvar för kyrkkaffe och värdskap är 

Conny Karlsson och Iréne Englund. Kyrkkaffet görs i ordning av 

caféansvarig Elisabet Karlsson på Paletten. Conny Karlsson 

distribuerar till prästgården.  

 ACT - Auktion, lotteri till hösten. Michael Turner planerar för hela 

hösten.  

 Sommargudstjänster juni-augusti samt höstgudstjänster september- 

december.  

Kollekter  § 23-2020 

 Kollekthanteringsrutin för Västerås pastorat som sänts ut till 

församlingsråden.  
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 Beslutas att anta kollekthanteringen enligt dokument. Beslut om 

gemensamma riktlinjer.  

Övriga frågor  § 24-2020 

 Uppdra till Iréne Englund att sy skydd till kollektkåpor. 

 Skerike kyrkas historia, föredrag av Marianne Claesson flyttas fram. 

Nästa möte § 25-2020 

 Fredagen den 8 maj kl. 14.00 i Skerike prästgård.    

Avslutning § 25-2020 

 Ordförande avslutar mötet samt tackar för visat intresse. 

 Kaplan leder unison läsning av välsignelsen. 

 

Vid protokollet Iréne Englund, sekr. 

 

 

Ordförande                                   Britas Lennart Eriksson  

   

 

Justeras Sylvia Hellstén 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

 



  Protokoll 
FÖRSAMLINGSRÅDET  2020-03-17, kl.14-16 § 14 - § 25   

 
 

  

                                     

                              

 

 


