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 PROTOKOLL 
FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §§ 1 - 28 

I GIDEONSBERGS FÖRSAMLING     2018-01-18 

  
 

 

Plats och tid 

 

Gideonsbergskyrkan, Biblioteket kl. 18:00 

Närvarande ledamöter Håkan Jansson, Bengt Lundin, Charlotte Unander-Scharin,  

Lars-Olov Strömberg, Anna Peterle, Henrietta Klyvert §§ 1 - 23,  

Jenny Samuelsson från § 24 

. 

Närvarande ersättare Klaas Vleugels, Ulf Strömquist, Henrietta Klyvert från § 24 

Övriga närvarande Kaplan Karin Degréus 

Samordnare Lars Rasmussen från § 10 

 

 

Inledning 

 

§ 1 

 

Håkan Jansson hälsade alla välkommen till en ny fyraårig 

mandatperiod och ett nytt verksamhetsår. 

Karin Degréus inledde med en vinterpsalm och ledde en 

gemensam bön. 

 

Upprop       § 2 Upprop förrättades. 

 

Val av justerare   § 3 Bengt Lundin valdes till justerare. 

 

Fastställande av 

föredragslista 

§ 4 Församlingsrådet beslutade att fastställa föredragningslistan. 

   

Meddelanden och inkomna 

skrivelser 

§ 5 Håkan Jansson redogjorde för inkomna meddelanden och 

skrivelser: 

 Nyhetsbrev från Stiftsgården Rättvik, december 2017.  

 Svenska kyrkans Internationella arbete: Vårt uppdrag 

december 2017. Fastekampanjen 2018 – Att resa sig 

starkare. 

 Västerås stifts nyhetsbrev # 19, 27 november 2017. 

”Riktmärket är nolltolerans”, Nyheter i 

församlingsinstruktionerna och Hållbar kyrka – Agenda 

2030. 

 Västerås stifts nyhetsbrev # 20, 11 december 2017. - Det 

här satsar stiftet på i budgeten 2018. 

 Västerås stifts nyhetsbrev # 1, 2018, 8 januari. – Nya 

ledamöter och ett nytt sätt att arbeta med 

församlingsinstruktionen. 

 Vårens terminsprogram över alla Svenska kyrkan 

Västerås verksamheter. 

. 
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Information från Kaplan 

och Ordförande 

§ 6 Kaplan Karin Degréus informerade om att arbetet har inletts 

för att hitta en ersättare till Stina Pejmo Lundin. Flera 

intresserade har hört av sig. 

Val av vice ordförande § 7 Bengt Lundin valdes till vice ordförande. 

Val av sekreterare och vice 

sekreterare 

§ 8 Charlotte Unander-Scharin valdes till sekreterare och Klaas 

Vleugels till vice sekreterare. 

Adjungerad ledamot § 9 Lars Rasmussen valdes till adjungerad ledamot i 

församlingsrådet i egenskap av samordnare i Gideonsbergs 

församling. 

 

Församlingsrådets 

ledningsgrupp 

§ 10 Till Gideonsbergs Församlingsråds Beredningsgrupp valdes 

Håkan Jansson, Bengt Lundin, Karin Degréus och Lars 

Rasmussen. 

Kyrkvärdar § 11 Till kyrkvärdar för Gideonsbergs församling valdes Jenny 

Samuelsson, Håkan Jansson, Charlotte Unander-Scharin, 

Bengt Lundin, Ingrid Josefsson, Astrid Nilsson och Ulla 

Vikman. 

Inventarieansvarig § 12 Jenny Samuelsson valdes till Kyrkvärd med 

inventarieansvar.  

Textilansvarig § 13 Ingrid Josefsson valdes till Kyrkvärd med textilansvar. 

Val av ombud till 

församlingarnas 

representantskap, 

Stiftsgården Rättvik 

§ 14 Håkan Jansson valdes till representant för församlingarnas 

representantskap. 

Val av ombud till Västerås 

Stadsmission 

§ 15 Lars-Olov Strömberg valdes till representant för Västerås 

Stadsmission. 

Val av ombud till 

Ekumeniska rådet 

§ 16 Bengt Lundin valdes till representant för Ekumeniska rådet. 

Val av ombud till 

Bergsgården, Västerås 

kyrkliga förbund 

§ 17 Ulf Strömquist valdes till representant för Bergsgården, 

Västerås kyrkliga förbund. 

Gideonsbergs 

församlingskollekter 2018 

§ 18 Församlingsrådet beslutade att fastställa enligt föreslagna 

ändamål, församlingskollekter för 2018.  

Gideonsbergskyrkan som 

Fair Trade kyrka 2018 

§ 19 Församlingsrådet beslutade att Gideonsbergskyrkan ska 

vara kyrka för Fair Trade 2018, även i fortsättningen för 

rättvisemärkta varor, utan att ansöka som diplomerad kyrka 

för Fair Trade. Beslutet om begäran kan dock omprövas.  
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Representanter för Fair 

Trade arbetet i 

Gideonsbergskyrkan  

§ 20 Anna Peterle och Henrietta Klyvert utnämndes att ansvara 

för Fair Trade arbetet, som representanter från 

församlingsrådet 

 

Beslut om externa musiker ska 

kunna hyra kyrkorummet för 

egna konserter 

§ 21 Församlingsrådet beslutade att externa musiker inte ska 

kunna hyra kyrkorummet för egna konserter. Önskar man 

däremot att medverka i de kyrkliga aktiviteterna på något 

sätt, går det bra. Det måste finnas en koppling till 

församlingen, detta för att undvika att kyrkan enbart 

betraktas som en förmånlig konsertlokal.  

 

Beslut om interna musiker 

kan hålla konserter och låta 

en avgift utgå för entré 

§ 22 Interna musiker och körer får göra framträdanden i kyrkan 

och även ta entréavgift om denna går till exempelvis resor 

eller liknande. PO-chefen fattar beslut i dessa frågor. 

 

Beslut om att delegera till 

PO-chefen om enskilda 

upplåtelse av kyrkorummet 

§ 23 Församlingsrådet beslutade att delegera till PO-chefen att 

besluta om kyrkan tillfälligtvis kan upplåtas för andra 

församlingar som saknar kyrkorum. Detta gäller inte körer 

och musiker som vill disponera kyrkorummet för att 

repetera.  

 

Beslut om antal möten i 

församlingsrådet under 

vårterminen 2018 

§ 24 Församlingsrådet beslutade att träffas fyra gånger och hålla 

sammanträde under vårterminen: 15 februari, 15 mars,  

11 april samt 17 maj. 

 

   

Prenumeration på Kyrkans 

Tidning 

§ 25 Ledamöterna i församlingsrådet som önskade 

prenumeration på Kyrkans Tidning fick anmäla detta.  

Övriga frågor § 26 Avtackningen av Stina Pejmo Lundin sker den 21 januari.  

Festen för frivilliga planeras till den 29 maj. 

Kick-off inför hösten blir den 28 augusti. 

Nästa sammanträde § 27 Nästa sammanträde:    

Församlingsråd   15/2 kl.18:00     

 

Avslutning §28 Ordföranden tackade samtliga närvarande för ett intressant 

och givande möte, som avslutades med välsignelsebön. 
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Underskrifter: Sekreterare       ___________________________________ 

  Charlotte Unander-Scharin 

  

 

  

 Ordförande  __________________________________ 

  Håkan Jansson 

  

 

 

 

 Justerare ________________________________ 

  Bengt Lundin 

 


