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Yngve Anderberg (ordf), Siv Anderberg,
Inga-Lill Andvallen, Charlotta Granberg, Gudrun Lindén,
Per-Åke Olofsson, Mikael Thorgren, Anette Lindström (för
Elisabeth)

Närvarande ersättare

Anmält förhinder: Elisabeth Granberg
Arne Sellberg, Gunilla Bengtsson

Övriga närvarande

Karin Degreus (kaplan)

Inledning

Mikael inledde mötet med en andakt.

Upprop

§61
Närvaro enligt listan ovan.

Föregående protokoll

§62
Församlingsrådet beslutar
att lägga föregående protokoll till handlingarna

Föredragningslista

§63
Församlingsrådet beslutar
att godkänna föredragningslistan med tillägg av punkt 6b Inventarier
Föredragningslista
1. Inledande andakt
2. Upprop
Beslut
3. Föregående protokoll
Beslut
4. Godkännande av dagordningen
Beslut
5. Val av justerare
Beslut
6. a) Nya inventarier, Dopfunt och ljusbärare
Beslut
b) Ljusstakar för begravning, Rönnby
Beslut
7. Gudstjänstutveckling
Diskussion
8. Information
a. av Kaplan. Personalläget mm
b. Övrigt
9. Övriga frågor
a. Ev. frågor för kommande FR
b. Ev. ytterligare deltagare BM
c. Leda inledande andakt nästa möte
d. Ev. ytterligare frågor
10. Avslut av mötet
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§64
Församlingsrådet beslutar

Justering

att utse Anette till justeringsperson.

Nya inventarier

§65
Vid FR 2017-03-09 presenterades ett förslag på ny dopfunt och
dopljus (kristusljus) för FR. De befintliga inventarierna börjar
gå sönder. Ljusbäraren rasade isär under en gudstjänst och
dopfuntens glasskål är så tung att det är ett arbetsmiljöproblem
att hantera den vid tömning.
Flera försök har gjorts att reparera dopfunt och ljusbärare.
Församlingsrådet beslutar
att församlingen går vidare och slutför processen att köpa in de
nya inventarierna

Ljusstakar, Rönnby

§66
Det har kommit en förfrågan från vaktmästare Eva-Lena om att
låna ut ljusstakar för begravning som ska finnas i Rönnby KC.
Det finns ett behov av dem i Skerike kyrka.
Församlingsrådet beslutar
att Önsta församling lånar ut dem till Skerike församling
att ljusstakarna ska märkas att de tillhör Önsta församling
att inventarieregistret ska uppdateras att de är utlånade till
Skerike.

Gudstjänstutveckling

§67
Karin leder samtalet som handlar om frågor angående
gudstjänstlivet i Önsta församling. Detta med anknytning till
kap 8 och 9 i boken, Liv i kyrkan.
Församlingsrådet har en mycket intressant diskussion där vi
pratar om barnens plats i församlingen, vad som behöver
förändras och vad som vad vi ska fortsätta med.
Karin sammanställer anteckningar från samtalet tillsammans
med noteringar från våra tidigare möten.
§68
Kaplan:
a) Rekrytering av diakon är på gång. En kandidat har fått ett
anställningserbjudande och tackat ja. Vissa
anställningsrutiner måste klaras av innan namnet kan
publiceras. Om allt går bra kan kandidaten börja sin tjänst
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2018-03-01.
Ann-Marie Nyström kommer att gå in och jobba med vissa
diakonala uppgifter fram till dess.
Rekrytering av två nya präster i PO norr pågår. Det är
ersättningsrekryteringar för Anna-Karin Ericsson (Önsta)
och Stina Pejmo-Lundin (Gideonsberg).
Joan Donkin forsätter att jobba på timmar.
Emmy Algefors går på barnledighet från 2018-03-01.
Rekrytering pågår men vikariatet kan troligen inte lösas
med en person som tar hela tjänsten.
b) Karin meddelar att vi fått mycket bra respons från flera håll
på 1:a adventsgudstänsten. Mycket roligt tycker FR!

§69
Frågor inför kommande FR Förslag på ämnen:

- Upplåtande av kyrkorum. Vilken policy har vi i Önsta och
hur hanterar vi bokningar från grupper utanför SvK? Kan vi
delegera beslutanderätten till någon tjänsteman?

Deltagare i BR möte

§70
Nästa möte är måndagen den 1/1 kl. 16.00 (före samling vid
elden på nyårsdagen)
Siv anmälde sig att närvara på nästa beredningsmöte.

Inleda nästa FR

§71
Karin ansvarar för inledning. Troligen torsdagsmässa

Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Underskrifter:

Sekreterare

_______________________
Mikael Thorgren

Ordförande

_______________________
Yngve Anderberg

Justerare

_______________________
Anette Lindström
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