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Plats och tid   Paletten, 25 april, 2018, kl. 16.00 -18.00 OBS! Start, Skerike kyrka 
Närvarande ledamöter Britas Lennart Eriksson, ordf. 

Anders Lennse, kaplan 

Marianne Claesson  

Iréne Englund  

Lars-Erik Rydberg  

Gunvor Lundholm    

Conny Karlsson, anm. frånv. 
Närvarande ersättare Sylvia Hellstén, anm. frånv.  

Maria Özgun Karlsson, anm.frånv. 

Birgit Zolkos 

Adjungerade  

 

 

Inledning                                           § 32-2018 

                                                            Församlingsrådet startar med möte i Skerike kyrka. 

 Kaplan inleder mötet på Paletten med bön ur femte söndagen i påsktiden 

med rubriken Växa i tro. 

Öppnande § 33-2018 

 Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen. Särskilt välkommen till 

Birgit Zolkos som ny ersättare i Församlingsrådet. 

Justering § 34-2018 

 Församlingsrådet beslutar att utse Lars-Erik Rydberg till att justera 

protokollet. 

Fastställande av dagordning § 35-2018 

 Mötet beslutar att godkänna dagordningen. 

Föreg. protokoll 2018-03-21 § 36-2018 

 Föregående protokoll läggs efter genomgång till handlingarna. 

Gudstjänstplanering                        § 37-2018  

      Gudstjänstplaneringen behandlas vid nästa församlingsråds sammanträde.  

Församlingskollekter                       § 38-2018 

      Församlingskollekter behandlas vid nästa församlingsråds sammanträde. 

Rapporter                                          § 39-2018 

a) Västerås stadsmission, Ordförande rapporterar från Västerås 

Stadsmissions årsmöte. Ny direktor är anställd. Ola Söderberg är vald 

till ny ordförande. Det ekonomiska ”rullar på”, går in för en ny modell. 

Avtal har tagits med vissa affärer. Kläder som inte blivit sålda kommer 

att skänkas till stadsmissionen. Secondhandbutiken efterlyser saker till 

försäljning.   



  Protokoll 
FÖRSAMLINGSRÅDET  2018-04-25 § 32- § 42  

 

 

b) Ett nytt datum framtas för Gudstjänstgruppens arbete. 

Övriga frågor                                    § 40-2018 

a) Ryamattan, som varit kor-matta i Hoppets kapell samt Paletten har 

ångtvättats, inplastats och förvaras på vinden i Skerike prästgård. Ryan 

är tillverkad av kyrkans förutvarande syförening och är upptagen i 

inventarieförteckningen. 

b) Orgel med pipor, som är nedmonterad i bitar finns på prästgårdens 

vind. Lars-Erik Rydberg, inventarieansvarig, undersöker om den är 

upptagen i inventarieförteckningen. 

c) Anslagstavla vid Skerike kyrka, Skerike församlingsråd kräver att en 

fungerande anslagstavla skall finnas vid Skerike kyrka. Kaplan 

kontaktar områdeschefen Stefan Dahlevi. 

d) Foldrar över Skerike kyrka och Paletten, är framtagna och finns för 

utdelning på respektive ställe. 

e) Elektrifiering av takkronor och kandelaber i Skerike kyrka. Innan ny 

kor-matta läggs ut måste elektrifiering av takkrona och kandelaber ske. 

f) Kor-matta till Skerike kyrka, Marianne Claesson, Iréne Englund, 

Gunvor Lundholm. och Birgit Zolkos kommer med förslag till kor-

matta.  

g) Utskick av protokoll, sekreteraren skickar protokollet efter elektronisk 

justering till kyrkorådet, Sara Granberg, områdeschef Stefan Dahlevi 

samt till områdesassistent Ann Helander. 

Nästa sammanträde                         § 41-2018 

 Tisdagen den 29 maj, kl. 10.30 på Paletten.  

Avslutning                                         § 42-2018 

 Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse. 

 

Vid protokollet Iréne Englund 

 

Underskrift Britas Lennart Eriksson 

 

Justeras Lars-Erik Rydberg 
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