
  Protokoll 
FÖRSAMLINGSRÅDET  2018-03-21  § 18 - § 31 

 
Plats och tid   Paletten, 21 mars 2018, kl. 16.00 -18.00 + mässa 18.30 
Närvarande ledamöter Britas Lennart Eriksson, ordf. 

Anders Lennse, kaplan 

Marianne Claesson  

Iréne Englund  

Lars-Erik Rydberg  

Gunvor Lundholm    

Conny Karlsson 
Närvarande ersättare Sylvia Hellstén  

Maria Özgun Karlsson 

 

Adjungerade  

 

 

Inledning  § 18-2018 

 Kaplan läser en bön inför Jungfru Marie Bebådelsedag 

Öppnande § 19-2018 

 Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.   

Justering § 20-2018 

 Församlingsrådet beslutar att utse Gunvor Lundholm till att justera 
protokollet. 

Fastställande av dagordning § 21-2018 

 Mötet beslutar att godkänna dagordningen.  

Föreg. protokoll 2018-1-24 § 22-2018 

 Föregående protokoll läggs efter genomgång med godkännande till 
handlingarna. 

Gudstjänstplanering                   § 23-2018  

a) Gudstjänstplanering behandlas vid nästa församlingsråds 
sammanträde onsdagen den 25 april. 

b) Gudstjänstgrupp bildas med ledamöterna Marianne Claesson 
och Gunvor Lundholm tillsammans med kaplan Anders Lennse 
och kyrkomusiker Eva Linder. 

c) Dymmelonsdagen den 28 mars, Paletten, serveras enkel Påsk-
buffé kl.17.15 och Påsk-drama med personal och barnkören, 
kl.18.00.  

Församlingsinstruktionen § 24-2018 

 Genomgång och revidering av församlingsinstruktionen. Det sker en 
nybyggnation genom förtätning samt framtagande av nya stadsdelar 
i församlingen. Vilket är en utmaning i området, där Paletten med sitt 
centrala läge och unika verksamhet mestadels besöks av icke 
kyrkotillhöriga.  
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FÖRSAMLINGSRÅDET  2018-03-21  § 18 - § 31 

 
Palettens resurser  § 25-2018 

 Församlingsrådet har diskuterat församlingens resurser och har 
konstaterat att det är bristfälliga. Resursförstärkning och personal 
måste genomföras för att kyrkan ska kunna behålla och utveckla 
aktiviteter. Därför vill församlingsrådet understryka och starkt 
framhålla i budgetarbetet, nödvändigheten av att förstärka 
resurserna till Paletten. 

Kor-matta, Skerike kyrka § 26-2018 

 Församlingsrådet har tittat på tänkbara förslag av rekommenderade 
väverier som tillverkar kor-mattor. Församlingsrådet kommer att vid 
nästkommande möte onsdagen den 25 april att diskutera förslaget 
på plats i Skerike kyrka. 

Skerike kyrka, ledljus mm § 27-2018 

 Elektrifiering av takkronor, samt sjuarmadkandelaber i Skerike kyrka 
skulle kunna bidra till en skonad arbetsmiljö samt eliminera skador 
på mattor av droppande stearin.  

Rapporter § 28-2018 

a) Marianne Claesson rapporterar från Ekumeniska rådet. 

b) Kaplan rapporterar att två altardukar har tillverkats av Elsa-Marie 
Ekström. En plexiglas skiva skyddar dem på altaret.  

Övriga frågor                               § 29-2018 

                              Ersättare, Jenn Lindström har avsagt sig uppdraget i församlingsrådet 
på grund av hälsoskäl. 

Nästa sammanträde                    § 30-2018 

Onsdagen den 25 april, kl.16.00 -18.00. FR börjar mötet i Skerike 
kyrka och därefter på Paletten. 

Avslutning                                    § 31-2018 

                                                     Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse. 

 

Vid protokollet Iréne Englund, sekr. 

 

Underskrift Britas Lennart Eriksson 

 

Justeras Gunvor Lundholm 

 


