
 

 PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §527-539 
I NORRBO FÖRSAMLING       2019-12-11 
 
Plats och tid Sösta, Romfartuna  2019-12-11, kl 18.30 
Närvarande ledamöter Kaplan David Berglund, Karin Andersson, Birgitta 

Andersson, Leif Palevik, Birgitta Palevik, Lars Österberg, 

Peter Melin, Åsa Nilsson, Inga-Lill Karlsson, Anneli 

Wallsargård 
Närvarande ersättare   

 
Övriga närvarande  

 

 Karin Andersson bjöd på risgrynsgröt, skinksmörgås och kaffe   

 innan mötet. 

 

 §527 

Inledning Ordföranden hälsar ledamöter välkomna och förklarar 

sammanträdet öppnat. 

David Berglund höll en andakt. 

 §528 

Upprop Upprop förrättas. 

 

§529 

Val av protokolljusterare Församlingsrådet beslutar att utse Peter Melin till 

justeringsperson. 

 

 §530 

Föregående protokoll Föregående protokoll lades till handlingarna. 

  

 §531 

Kaplan informerar David besökt Musikhjälpen tillsammans med 

ungdomsgruppen. 

 Gångmattor ska köpas in till Skultuna kyrka och Harakers 

kyrka. Färger har diskuterats och församlingsrådet förordar 

röda mattor. 

 Förbättring av belysning i Harakers kyrkas kor är installerat. 

 Placeringen av Barnens kyrka i Romfartuna diskuterades, den 

står inte bra på nuvarande plats. 

 Romfartuna skola önskar hyra Klockargården fem dagar i 

veckan januari-mars 2020. De vill göra en anpassning av 
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lokalen som även kommer kyrkan tillgodo. Församlingsrådet 

tillstyrker att Klockargården hyrs ut till skolan. 

 §532 

Representantskapets möte Leif Palevik berättade från representantskapets möte 26-27 

oktober 2019 i Rättvik. 

Kollekter 2020 §533 

Församlingsrådet beslutar att kollekten vid konfirmationen 9 

maj 2020 ska gå till SKU Skultuna. 

 Församlingsrådet beslutar att församlingskollekterna januari-

mars 2020 ska gå till gatubarnen i Filippinerna. 

 §534 

Harakers stipendiefond Församlingsrådet beslutar att Anneli Wallsargård får ta ut 2000 

kr ur fond 46603 (Harakers församlings stipendiefond) att dela 

ut till Ida Östlund och Viktor Eriksson. 

 Församlingsrådet beslutar att Anneli Wallsargård får ta ut 1000 

kr ur fond 46602 (Harakers kyrkas minnesfond) att ge som 

gåva till den person som tecknar blad i en Minnesbok som 

ligger i Harakers kyrka.  

 §535 

Julmarknaden 14 dec  Församlingsrådet står och säljer bröd på julmarknaden, på 

torget i Skultuna , till julinsamlingen 2019, För alla flickors 

rätt till ett värdigt liv. 

 §536 

Vänförsamling i England Församlingsrådet tillstyrker att fortsätta samarbetet med 

församlingen Bisley i England. 

 §537 

Övriga frågor Samordning av aktiviteter under året, av olika aktörer, behöver 

samordnas i kommundelen. David Berglund tar med sig 

frågan. 

 §538 

Nästa möte Nästa möte blir tisdagen 11 februari kl 18.30 på Mariagården. 

Vi som har möjlighet deltar i ungdomarnas mässa kl. 18.00. 

§539 

Avslutning Ordföranden tackar samtliga närvarande för dagens 

sammanträde och önskar oss en fridfull jul.  

 Församlingsrådet tackade för god mat. 
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Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Birgitta Andersson 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Karin Andersson 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Peter Melin 

 


