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Plats och tid Rönnby KC, 2019-04-29 
Närvarande ledamöter Yngve Anderberg (ordf.), Gunilla Bengtsson, 

Charlotta Granberg, Elisabeth Granberg, Anette Lindström, 

Per-Åke Olofsson, Mikael Thorgren, Siv Anderberg (för 

Ann-Sofie), 

Karin Degréus (kaplan) 

 

Anmält förhinder: Ann-Sofie Berglund, 
Närvarande ersättare Anne-Marie Nyström, Arne Sellberg 

 

Anmält förhinder: Kristina Liderfelt Andersson 
Övriga närvarande Mia Söderberg, församlingspedagog (t.o.m. §28) 

 

 

Inledning Mikael läser en betraktelse ur boken Jag lutar åt Gud, av 

Tomas Sjödin.  

 

§24 

Upprop Närvaro enligt listan ovan. 

Mia Söderberg är särskilt välkommen. 

 

Församlingsrådet beslutar 

 att adjungera Mia Söderberg till dagens möte 

 

 §25 

Föredragningslista Församlingsrådet beslutar 

att godkänna föredragningslistan. 

 Föredragningslista 

1. Inledning 

2. Upprop 

3. Godkännande av dagordningen Beslut 

4. Föregående protokoll Beslut 

5. Val av justerare Beslut 

6. Pastoral för undervisning Disk. 

7. Ekumeniska rådet. Årsmöte Information 

8. Stadsmissionen. Årsmöte Information 

9. Datum, tider, inbjudna till höstens möten 

10. Lokalförsörjningsplanen, läget 

11. Information av kaplan 

a. Personalläget 

b. Klädbytardagarna, leksaksbytardagar, klädswap 

c. Övrigt 

12. Övriga frågor 

a. Personalmötet 
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b. Frågor för höstens första FR 

c. Deltagare på nästa beredningsmöte 

d. Ledning av andakt i nästa möte 

e. Ev. ytterligare frågor 

13. Avslut av mötet 

 

§26 

Föregående protokoll Församlingsrådet beslutar 

 att lägga föregående protokoll till handlingarna 

 

§27 

Justering Församlingsrådet beslutar 

 att utse Elisabeth Granberg till justeringsperson. 

 
 

§28 

Pastoral för utbildning Mia Söderberg var särskilt inbjuden att prata om den nya 

pastoralen för utbildningsfrågor. 

 

KR beslutade i slutet av 2017 att det skulle göras en 

kartläggning av pastoratets verksamheter i åldrarna 0 – 18 år. 

Under kartläggningen breddades arbetet och det beslutades att 

efterfråga en pastoral i utbildningsfrågor för alla åldrar. En 

mindre grupp har varit kärnan i arbetet. En forskare från 

Stockholms universitet har följt arbetet och varit inspiratör. 

 

Själva arbetet med att ta fram pastoralen har varit bra för hela 

gruppen av pedagoger, som då kunnat träffas och prata med 

varandra om dessa frågor. Man jobbar på olika sätt i 

församlingarna. Det finns en uttalad vilja från KR och 

pedagogerna själva att man samverkar mera inom pastoratet. 

 

Viktigt arbete i vår egen församling är kontakten med skolan. 

Det är viktigt att vi har en bra relation och att vi besöker eller 

bjuder in skolan. 

En grupp som är värd att nämna är Star-teens. Det är som för-

konfirmander. De har olika aktiviteter och äter ofta 

tillsammans. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att vi läser pastoralen samt tar upp frågan igen på något av 

höstens möten. 

 

§29 

Ekumeniska rådet Anne-Marie rapporterade från Ekumeniska rådets årsmöte. 

Mötet inleddes med ett föredrag av Jakob Evertsson från 
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Sveriges kristna råd. 

Under årsmötet var det två kontroversiella frågor. 

Att inga lekmän fick sitta i rådets styrelse. Endast präster och 

pastorer. 

En motion föreslog ett namnbyte till ”Västerås kristna råd”. 

Förslaget röstades ner av årsmötet. 

 

§30 

Stadsmissionen Yngve och Gunilla rapporterar från Stadsmissionens årsmöte. 

Stadsmissionen går bra och ökar sin verksamhet på alla 

områden. Det är i och för sig glädjande men tyder det på ett 

ökat behov av hjälpinsatser. 

Något som är glädjande är att Stadsmissionen lyckats vända ett 

budgeterat underskott till ett överskott genom analyser och väl 

genomförda åtgärder. 

 

§31 

Kommande möten Församlingsrådet beslutar 

 att besluta om datum och tider för höstens möten enligt nedan. 

 

  

§32 

Lokalförsörjningsplanen Yngve redogör för arbetet med lokalförsörjningsplanen. 

Hela arbetet syftar till att analysera och beskriva pastoratets 

behov av lokaler på lång sikt för varje församling, utgående 

från nuläget och med hänsyn till hur ekonomin, medlemskapet 

och varje församlings verksamhet förväntas utvecklas. 

Det första och pågående steget går ut på att göra en 

nulägesbeskrivning med analys av användningen av nuvarande 

lokaler och nyttjandegraden av dessa. 

En stor del av diskussionen handlade om pastoratets 

bokningssystem för möten. Det används även för att ge 

användningsstatistik, men det upplevs som krångligt att 

använda och därigenom kan det ge en felaktig bild av 

nyttjandegraden. 

§33 

Information Kaplan: 

a) Personalläget 

Personalsituationen är oförändrad. 

b) Insamlingsprojekt 

Beredningsmöte Församlingsråd 

Måndag 02/09 kl. 17, ÖGK Tisdag 17/9, kl. 18:30, RKC 

Måndag 30/09 kl. 17, ÖGK Torsdag 17/10, kl. 18:30 ÖGK 

Måndag 11/11 kl. 17, ÖGK Måndag 25/11, kl. 18:30 RKC 

Måndag 16/12 kl. 17, ÖGK Torsdag 09/01, kl. 18:30 ÖGK 
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1. Klädbytardagarna – gick väldigt bra. 

Vi kunde ge ett stort bidrag till vårt 

insamlingsprojekt, Mentormammor. 

Hela arbetslaget har gjort ett fantastiskt bra arbete. 

2. Leksaksbytardagarna i Knektgården, Hökåsen gick 

också väldigt bra. Det var ett bra beslut att ha olika 

tillfällen för kläder och leksaker. 

3. En kommande aktivitet är klädswap. Önsta gryta 

kyrka den 9 maj. 

 

 

§34 

Övriga frågor Övriga frågor enligt föredragningslista 

a) Möte personal, församlingsrådet. En särskild inbjudan 

kommer att skickas ut. 

b) Frågor för nästa FR (höst): Charlotta föreslår att vi pratar 

om ”Sinnenas trädgård”. 

c) Karin förbereder andakt till nästa möte om inte någon 

annan hör av sig. 

d) Övrigt: 

1. Karin meddelar att biskop Mikael Mogren är klar 

för en talarkväll i november. 

2. Mikael meddelar att arbetet med att laga Lego-Jesus 

har påbörjats. 

 

Avslutning Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 
 

Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Mikael Thorgren 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Yngve Anderberg 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Elisabeth Granberg 


