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Dalabergs församlingsråd 70 
 
Plats och tid 
  

 
Riverside, kl 18.00-20.10 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosemarie Hultenmo, ordf 
Lena Fernbratt 
Birgitta Albertsson 
Elisabeth Severius 
Lars-Åke Andersson 
Rose-Marie Utgren 
Anders Forsberg 
Catarina Svensson Brodén 

Ersättare 
 
 
Övriga deltagare 
 
 
 
 
 
 
 

Lill Marsh 
 
Marianne Humlén 
Monica Olsson, sekr 

Utses att justera  § 112 Rose-Marie Utgren 
Justeringens 
plats och tid 

Kyrkoförvaltningens kansli fredagen den 20 december 2019, kl 11.30 

Under-                                                                                                                                Paragrafer                               
skrifter Sekreterare    ....................................................................................  

112-
120 

 Monica Olsson 
 
 Ordförande   .................................................................................... 
 Rosemarie Hultenmo 
 
 Justerare    ....................................................................................................... 

  Rose-Marie Utgren 
    ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ 
 

Dalabergs församlingsråd 

Sammanträdesdatum 
 

11 december 2019  

Datum för 
anslags uppsättande  

Datum för  
anslags nedtagande 

Förvaringsplats 
för protokollet  

Kyrkoförvaltningen 

 
Underskrift  .................................................................................................. 
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Dalabergs församlingsråd  71 
  

§ 113 
 
Inledning 
 
Ordförande Rosemarie Hultenmo hälsar Lill Marsh välkommen som ny 
ersättare i församlingsrådet. 
 
Birgitta Albertsson informerar om att en blomma överlämnats till 
ledamoten Ingrid Backelin med önskan om god bättring. 
 
  
 
 
§ 114 
 
Föregående mötes protokoll 
 
BESLUT 
 

- Församlingsrådet beslutar att lägga föregående mötes protokoll 
till handlingarna. 

 
  
 
 
§ 115 
 
Val av representant till Agapekommittén 
 
BESLUT 
 

- Församlingsrådet beslutar att återkomma i ärendet vid nästa 
sammanträde. 
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Dalabergs församlingsråd  72 
  

§ 116 
 
Rapport: 
Kyrkorådet 
 
Informeras från kyrkorådets sammanträden den 19 november samt den 
3 december 2019. 
 
BESLUT 
 

- Församlingsrådet beslutar lägga informationen till handlingarna. 
 
  
 
 
§ 117 
 
Rapport: 
Församlingen 
 
Följande information från församlingen presenteras för 
församlingsrådet: 
 

A) Nytt kvartalsblad 
Nytt kvartalsblad för Uddevalla pastorat kommer att tryckas 
inom kort. 

B) Konfirmandläger 
På grund av en dubbelbokning på Ängögården fick Dalabergs 
församlings konfirmandläger äga rum i Dalabergskyrkans lokaler 
under 3 dygn. Övernattning ägde ej rum i lokalerna. Temat för 
lägret var Julen. Lägret blev bra och mysigt trots 
omständigheterna. 

C) Advent och Jul i Dalabergs församling 
1:a advent var det Adventskonsert tillsammans med 
Stadsmusikkåren. 
Två julkonserter med Dalabergskören har ägt rum. Manuskriptet 
inför konserterna var skrivet av Rose-Marie Utgren. 
Julgudstjänst äger rum på juldagen kl 17.,00. 
Trettondag Jul, ”Hela kyrkan sjunger”. 
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Dalabergs församlingsråd  73 
  

forts § 117 
 

D) Böneveckan 
Bönevecka äger rum fr o m den 29 december 2019 i 
Södertullskyrkan och avslutas i Pingstkyrkan den 5 januari 2020 
kl 16.00. Böneveckan uppmärksammas i hela Sverige och man 
ber dygnet runt. 

E) Målarcaféet 
Anna Reimers, ansvarig för målarcaféet, har sökt bidrag från 
Hälsopolitiska rådet för att fortsätta denna verksamhet, som 
varit på torsdagar i Dalaberg, men hon fick avslag på ansökan. 

F) Kickoff för personalen 
Kickoff för personalen äger rum under två dagar i januari 2020 
på Bokenäs Spa. 

G) ”Sju sorters kakor” 
Gemenskapsträffen och Arbetskretsen kommer att slås ihop och 
istället startar verksamheten ”Sju sorters kakor”. ”Sju sorters 
kakor” kommer att äga rum på tisdagar i udda veckor 
kl 14.00-15.30 och kommer bl a att innehålla olika föreläsningar. 
Alla daglediga är välkomna. 

H) GDPR 
Personalen har med anledning av GDPR uppmanats att innan jul 
lämna in uppgifter på vilka olika register som finns i 
församlingens verksamhet samt motivera vad de olika registren 
används till.  

I) Inbjudan av personal  
Föreslås att inbjuda församlingspedagog Hanna Rytterlund till 
församlingsrådets nästa sammanträde. 

J) Frukostfika Café Basilika 
Församlingen har under en period bjudit in till frukostfika i Café 
Basilika på onsdagar kl 9.30-10.15. Vid dessa tillfällen kommer 
en del besökare. 

K) Praktikant 
Församlingen har en praktikant från Arbetsförmedlingen som 
arbetar i köket. Denna praktikant har fått förlängt ytterligare  
3 månader. 

L) Fasadrenoveringen 
Fasadrenoveringen av Dalabergskyrkan har blivit försenad. 

M) Ny belysning 
Man har satt upp tre nya lampor utanför Dalabergskyrkan så nu 
är det inte så mörkt utanför längre. 
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Dalabergs församlingsråd  74 
  

forts § 117 
 
BESLUT 
 

- Församlingsrådet beslutar gällande punkt I) att uppdra åt 
Marianne Humlén att till nästa sammanträde inbjuda Hanna 
Rytterlund. 

 
- Församlingsrådet beslutar i övrigt att lägga informationen till 

handlingarna. 
 
  
 
 
§ 118 
 
Rapport: 
Saronhuset och Noras hus 
 
Rose-Marie Utgren, Dalabergs församlings representant i Saronhusets 
styrelse, informerar om: 
 

A) Träffpunkt Saron har nu öppet till kl 20.00 igen. 
B) Verksamheten på Noras hus löper på. Socialtjänsten har en plats 

på Noras hus som de kan utnyttja. 
C) Julbord serveras på Saronhuset den 18 december 2019. 
D) Brukarrådet träffas regelbundet. 
E) Tankar går kring att försöka komma igång med någon 

verksamhet i f d fairtradebutikens lokaler. 
F) Ekonomin är någorlunda stabil. Bygget på utegården blev dyrare 

än planerat. 
G) Ett företag har skänkt 50.000 kronor till vitvaror. 
H) Det är många företag som sponsrar Saronhuset med livsmedel. 
I) Personalgruppen fungerar bra. 

 
Verksamhetschef Marianne Humlén informerar om att Dalabergs 
församling skänker de intäkter de får in på församlingens julkonserter 
till Saronhuset. 
 
BESLUT 
 

- Församlingsrådet beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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Dalabergs församlingsråd  75 
  

§ 119 
 
Rapport: 
Integration 
 

A) Inom POP-gruppen (Power of pink) har många samtal och 
diskussioner kretsat kring kvinnor och våld med anledning av 
att en 17-årig flicka försvunnit i Uddevalla och sedan hittats 
avliden. Föredrag kring kvinnor och våld har hållits av Ann-
Sofie Skälegård. 

B) POP-gruppen har haft Nobelmiddag och pratat om kvinnor 
som fått nobelpriset.  

C) POP-gruppen kommer att som avslutning på denna termin att 
åka till Gullholmen och besöka Skepparhuset. 

 
BESLUT 
 

- Församlingsrådet beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
  
 
 
§ 120 
 
Avslutning 
 
Ordförande Rosemarie Hultenmo tackar för dagens sammanträde och 
önskar alla en God Jul och ett Gott nytt år. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


