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Plats och tid   Digitalt/telefon, tisdagen den 26 maj, kl.14-16 
Närvarande ledamöter Britas Lennart Eriksson, ordf. 

Kaplan Stefan Sundbäck 

Marianne Claesson, v. ordf. 

Iréne Englund, sekr.  

Lars-Erik Rydberg  

Gunvor Lundholm, frånv.    

Conny Karlsson  
Närvarande ersättare Sylvia Hellstén, frånv.  

Maria Özgun Karlsson 

Birgit Zolkos. frånv. 

Adjungerade Michael Turner, arb. ledare 

 

Inledning                                      § 26-2020 

Kaplan inleder mötet med att läsa en bön i Jesu namn. 

Ordförande hälsar ledamöter och ersättare välkomna och förklarar 

sammanträdet öppnat.                                   . 

Upprop § 27-2020 

 Gunvor Lundholm, Sylvia Hellstén och Birgit Zolkos är 

frånvarande. 

Justering § 28-2020 

 Församlingsrådet beslutar  

 att protokollet justeras vid nästkommande sammanträde. 

Föredragningslista § 29-2020 

 Församlingsrådet beslutar att godkänna dagordningen.   

Föreg. protokoll  § 30-2020 

 Föregående protokoll, 2020-03-17 läggs vid godkännande till 

handlingarna. 

Kaplan informerar § 31-2020 

 Onsdagar i Kyrkan på Paletten; Samråd med fritidsledarna och 

gården. Trygghetsvandringen för att öka tryggheten på Vallby har 

varit vilande. Samtal med 15-25 personer per kväll har genomförts. 

Från och med onsdagen den 27 maj kommer vandringarna att starta 

med andakt kl.18, därefter vandring till 19.15, med avslut kl.19.30. 

Prästen samt ytterligare en anställd deltar i vandringen. 

 Styrning - Mötesplatsen; Samla unga studerande från andra länder. 

Finns på instagramkonto, Mirna. Mötesplats – mattehjälp. 
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 Arbetslaget har sjungit utomhus på äldreboendena Eriksborg och 

Vallby Servicehus. Vilket har varit mycket uppskattat. 

 Arbetsledaren Michael Turner informerar; Caféet: Inkomsterna har 

sjunkit på grund av rådande läget. Personalen har städat, fixat, 

skaffat nya stolar, bord till caféet samt fräschat upp. Soffgrupp 

inväntas inom kort. 

 Nytt tidrapporteringssystem, Flex HRM, stämpelklocka, har 

inskaffats. 

 Ny PO-chef, Maja Lundström, har anställts. Susann Senter slutar sin 

tjänst, är ledig i juni, men kommer att arbeta två veckor in i augusti, 

inget fastställt datum för avslut. 

Inkomna skrivelser/info § 32-2020 

 Ordförande informerar. Inga skrivelser har inkommit. Fysiska möten 

har ställts in på grund av det rådande läget med covid-19. 

Rapporter                       § 33-2020 

 Se inlägg info. 

Församlingens gudstjänstliv § 34-2020 

 Paletten: Morgonbön må, ti, to och fredag kl.8.45. Lunchandakt tors. 

kl.12.00, Andakt ons. Kl.18.00 från och med 27 maj.  

 Skerike kyrka, Musikandakt spelas in i Skerike kyrka den 21 juni, 12 

juli samt på Paletten den 16 augusti. Musikandakterna sänds 

kl.18.00. 

 Huvud Gudstjänst firas i Hubbo kyrka.   

Kollekter  § 35-2020 

 Musik i Sommarkväll, den 21 juni, 12 juli samt 16 augusti. 

 Beslutas att kollekten skall gå till den Gode Herdens skola i 

Betlehem.  

Ekonomi  § 36-2020 

 Ekonomin är god, men fortsatt försiktighet råder. Genom covid-19 

läget har arrangemang ställts in, musiker bokats av mm. 

 Donationsfonden till Skerike kyrkas förskönande på 564 000 kr är 

orörd. 

Sammanlysning § 37-2020 

 Vallbydagen den 6 september är inställd. I stället flyttas 

verksamheten till Önsta kyrka, där den nya PO-chefen Maja 
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Lundberg hälsas välkommen. Vilka styrningar som kommer på 

grund av covid-19 till detta välkomnande är ännu osäkert.     

Övrigt § 38-2020 

 Lars-Erik Rydberg, inventarieansvarig, påtalade att det finns föremål 

som är K-märkta på prästgårdsvinden. Föremålen är upptagna i 

inventarieregistret. Det gäller bl.a. ett orgelverk plus bänk, kista med 

järnbeslag, grönmålad bänk och altarmatta, handknuten rya i ull. 

Inventarielistan förvaras i Sakristian. Detta bör beaktas vid städning 

av prästgårdsvinden. Vaktmästare Henrietta Pettersson har kontakt 

med Johanna Home, kyrkoantikvarie om vad som får göras. 

 Marianne Claesson undrar om ev. överskott i ekonomin stannar kvar 

i församlingen?  

 Överskottet går till att täcka eventuella underskott. Om församlingen 

vill ha kvar pengarna, får man gå till kyrkorådet och begära att få 

behålla det ev. överskottet. 

 Dopfunten i Skerike kyrka har flyttats. Enligt kulturminneslagen får 

dopfunten inte flyttas. Dopfunten har en tidigare uppkommen skada 

och har inte fått några fler skador vid flytten. Undersökning av det 

skedda pågår.  

 Välkomnandet av Kaplan Stefan Sundbäck var en fin liten 

gudstjänst. Vi som av åldersskäl 70+ inte kunde delta hälsar Stefan 

Sundbäck välkommen till församlingen. 

Avslutning § 39-2020 

 Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse. 

 

 

Vid protokollet Iréne Englund, sekr. 

 

 

Ordförande                                   Britas Lennart Eriksson  

   

 

Justeras  
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