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Plats och tid   Digitalt/telefon, torsdagen den10 september, kl.14-16 
Närvarande ledamöter Britas Lennart Eriksson, ordf. 

Kaplan Stefan Sundbäck, kaplan 

Marianne Claesson, v. ordf. 

Iréne Englund, sekr.  

Lars-Erik Rydberg  

Gunvor Lundholm, frånv.    

Conny Karlsson, frånv.  
Närvarande ersättare Sylvia Hellstén, frånv.  

Maria Özgun Karlsson, frånv. 

Birgit Zolkos, frånv. 

Adjungerade Michael Turner, arb. ledare 

 

Inledning                                      § 40-2020 

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

Ordförande hälsar ledamöter och ersättare välkomna och förklarar 

sammanträdet öppnat.                                   . 

Upprop § 41-2020 

 Conny Karlsson, Maria Özgun Karlsson, Sylvia Hellstén har anmält 

förhinder. Gunvor Lundholm och Birgit Zolkos är frånvarande. 

Justering § 42-2020 

 Församlingsrådet beslutar att protokollet justeras av Lars Erik 

Rydberg. 

Föredragningslista § 43-2020 

 Församlingsrådet beslutar att godkänna dagordningen.   

Föreg. protokoll  § 44-2020 

 Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna. 

Kaplan informerar § 45-2020 

 Paletten: Vandrande kyrka på onsdagar kl.18.15 -19.15, som inletts 

med andakt. Kyrkomusiker Eva Lindér har spelat dragspel och 

sjungit. Detta har uppskattats. 

 Andakt, mån.-, tis.-, tors.- och fredag kl.8.45.  

 Gudstjänst, onsdagar kl.18.30, 7 oktober. 

 Paletten har vidtagit försiktighetsåtgärder i verksamheten för att 

hindra spridning av coronavirus. 

 Områdeschefen Maja Lundström har varit i tjänst sedan en månad 

och haft personliga samtal med anställda. 
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 Tisdagen den 15 september är det planering för vårens verksamhet. 

 Möten kommer att hållas tisdagar och torsdagar kl. 14.30. 

 Skerike kyrka: Försiktighetsåtgärder har vidtagits vid förrättningarna 

för att hindra spridning av coronavirus. Ingång har skett via 

huvudentrén och utgång via sakristian.  

 Endast brudpar och dopföräldrar har vistats i sakristian. En 

säkerhetsåtgärd. 

 70+ får inte tjänstgöra som kyrkvärdar, men är välkomna till 

gudstjänsten. Verksamheter för 70+ är tillsvidare inställd. Barn och 

ungdoms samt konfirmandverksamheten har börjat komma igång. 

Folkhälsomyndighetens restriktioner har respekterats. 

 Nya riktlinjer inväntas den 1 oktober.  

 Domprost Daniel Eklund; Öppna en gudstjänst i varje församling. 

Webb sända live eller spela in i förväg, för att senare sända. Inga 

beslut är tagna. 

                    Samtal med fritidsgården om behoven på Vallby.   

Jobbsökningsprojekt med Harald Linton. Ungdomar genom 

gymnasielagen.  

Andakter utomhus. Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

avvaktas, då det gäller kulturverksamhet.  

Inkomna skrivelser/info § 46-2020 

 Se § 51 Förlängning av lån - Brudkrona från Skerike församling. 

 Se § 52 Remissvar; Byggnation av tre bostadshus i Skerike by. 

Rapporter                       § 47-2020 

 Områdes chef Maja Lundström har installerats. Domprost Daniel 

Eklund har välkomnat henne. Michael Turner representerade 

Gideonsbergs och Skerike församling samt hälsade välkommen och 

överlämnade en citrusplanta. 

Församlingens gudstjänstliv § 48-2020 

 Skerike kyrka: Allhelgonadagen; kyrkan kommer att vara öppen som 

vanligt, men med ett begränsat antal besökare. Max 20 personer åt 

gången i kyrkorummet.  

Kollekter  § 49-2020 

 Kollekten under Allhelgona gudstjänsten är en rikskollekt och går 

till ACT, Svenska kyrkan i utlandet.  
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Ekonomi  § 50-2020 

 Ekonomin är god, då man inte har kunnat genomföra planerade 

aktiviteter. Total förbrukning 66,7%. 

Förlängning av lån Brudkrona § 51-2020 

 Beslutas att förlänga lånet av brudkrona till Skattkammaren i 

Domkyrkan till oktober 2021, då utställningen kommer att förlängas. 

 Ordförande mejlar till konservator John Rothlind om beslutet.     

Remissvar – Byggnation  § 52-2020 

 Byggnation av tre enbostads hus i Skerike by 4:9. Förfrågan från 

Västerås kommun lämnas utan erinran. 

 Synpunkter skickas till Annelie Wirén och Eva Carlin, senast 23 

september. Beslutas att ordförande lämnar besked till nämnda 

personer.  

 Synpunkter till Västerås kommun skall vara inlämnade senast 25 

september. 

Nästa möte § 53-2020 

 Den 24 november kl.14.00. 

Övrigt § 54-2020  

 Marianne Claesson undrar hur man gör med kyrkvärdsarvodet för 

70+, som inte kan tjänstgöra på grund av rådande läge? 

Avslutning § 55-2020 

 Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse. 

 

Vid protokollet Iréne Englund, sekr. 

 

 

Ordförande                                   Britas Lennart Eriksson  

   

 

Justeras Lars-Erik Rydberg  



  Protokoll 
FÖRSAMLINGSRÅDET  2020-09-10, kl.14-16 § 40 - § 55  

 
 

  

  

  

  

 

  

 

 

  

                                     

                              

 

 


