PROTOKOLL
FÖRSAMLINGSRÅDET
I GIDEONSBERGS FÖRSAMLING

Sammanträdesdatum

§§ 52 - 65

2019-12-12

Gideonsbergskyrkan, Biblioteket kl. 18:30
Ordförande Håkan Jansson, Bengt Lundin, Lars-Olov

Plats och tid
Närvarande ledamöter

Strömberg, Charlotte Unander-Scharin, Jenny Samuelsson
Närvarande ersättare
Kaplan Karin Degréus
Samordnare Lars Rasmussen

Övriga ledamöter

§ 52

Ordförande hälsade välkommen till årets sista möte och
förklarade sammanträdet öppnat. Luciafirande med
Familjekören utgjorde andakten.

§ 53

Upprop förrättades.

Val av justerare

§ 54

Församlingsrådet beslutade att utse Bengt Lundin till
justerare.

Fastställande av
föredragningslista

§ 55

Föredragningslistan godkändes.

Föregående protokoll

§ 56

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

Meddelanden och
inkomna skrivelser

§ 57

Ordförande Håkan Jansson redogjorde för meddelanden och
inkomna skrivelser, som har vidarebefordrat till alla
ledamöter.
Västerås Stifts Nyhetsbrev nr: 17, rättelse: Invigning av
kyrkoreservatet i Älvdalen och nr: 19.
Act Svenska kyrkan. Vårt uppdrag Nyhetsbrev, November.
Stiftsgården Rättvik. Rabatterad vistelse på Stiftsgården
Januari – Mars. Nyhetsbrev, December 2019.

Kaplan informerar

§ 58

Susann Senter inträder som Kaplan när Karin Degréus lämnar
sitt uppdrag i januari 2020. Susann Senter tjänstgör fram till maj
månad 2020.

Inledning

U Upprop

Ordf.

Sekr.

Just.

Inga andra akuta åtgärder behöver vidtas i områdets
organisation. Alla medarbetare har fått komma till tals. Vissa
organisationsdetaljer skall åtgärdas och förtydligas. Man
behöver arbeta vidare med verklighetsuppfattning och
förväntningar bland personalen, nu när varje församling inte
längre har en egen kyrkoherde. Den nya organisationen behöver
sätta sig, med betoning på tydlighet och kommunikation. Dessa
arbetsuppgifter blir en fråga för den blivande PO-chefen för
norra området, vars tjänst nu är utlyst.
Kantor Agneta Viker är sjukskriven till och med årsskiftet.

Ordförande informerar

§ 59

Alla kyrkvärdar får kyrkokalendern för 2019 - 2020.
Församlingen har deltagit i stickandet av en filt i regnbågens
färger. Filten ska auktioneras till förmån för Musikhjälpen.
Frivilligfesten äger rum den 12 februari 2020.

Gudstjänstliv/Upplåtelse

§ 60

Bengt Lundin anhåller att Den Öppna Dörren i Västerås i
samverkan med Gideonsberg församling disponera
kyrkorummet för en konsert. Insamlade medel går till
verksamheten.
Beslut:
Församlingsrådet godkänner yrkandet.

Sammanträden

§ 61

Beredningsråd hålls 14 januari, 3 mars och 12 maj kl. 15.30.
Vårens sammanträden i församlingsrådet 21 januari och 17
mars kl. 18.30. Den 28 maj och 9 juni kl. 18.00. Det sista mötet
för terminen äger rum tillsammans med medarbetarna och ger
utrymme för en utvärdering om hur 2020 har varit hittills och
hur det uppskattas att bli resten av året.

Rapporter

§ 62

Inga rapporter förelåg.

Övriga frågor

§ 63

Inga övriga frågor fanns.

Nästa sammanträde

§ 64

Den 21 januari 2020. Sammanträdet börjar 19.00 efter
veckomässan.
.

Ordf.

Sekr.

Just.

Avslutning

Underskrifter:

§ 65

Ordföranden tackade samtliga närvarande för dagens
sammanträde och året som gått samt önskade alla en god jul och
gått nytt år.
Karin Degréus tackade för tiden som har varit och
församlingsrådet tackade också henne för tiden som Kaplan.
Sammanträdet avslutades med gemensam välsignelsebön.

Sekreterare

______________________________
Charlotte Unander-Scharin

Ordförande

______________________________
Håkan Jansson

Justerare

______________________________
Bengt Lundin

Ordf.

Sekr.

Just.

