
 

 PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §§ 35-45 

I ÖNSTA FÖRSAMLING       2019-09-17 
 
Plats och tid  Rönnby kyrkcenter kl: 18:30-21:00 
Närvarande ledamöter Yngve Anderberg (ordf.), Elisabeth Granberg, Gunilla 

Bengtsson, Ann-Sofie Berglund (för Mikael Thorgren), 

Ann-Marie Nyström, Charlotta Granberg, Siv Anderberg 

(för Per-Åke Olofsson), Anette Lindström 

Karin Degréus (kaplan) 

 

Anmält förhinder: Per-Åke Olofsson, Mikael Thorgren 
Närvarande ersättare Arne Sellberg 

 

Anmält förhinder: Kristina Liderfelt Andersson, Per-Åke 

Olofsson, Mikael Thorgren  
Övriga närvarande  

 

 

 

 

 §35 
Inledning   

 Ordförande hälsar ledamöter och ersättare välkomna och 

förklarar sammanträdet öppnat. 

 Den inledande andakten leds av Karin Degréus. 

§36 
Justering    

 Församlingsrådet beslutar 

 att utse Ann-Sofie Berglund till justeringsperson. 

 

 §37 
Upprop    

 Upprop förrättas. 

 §38 
Föredragningslista    

 Församlingsrådet beslutar 

 att godkänna föredragningslistan. 

 Föredragningslista 

1. Inledning 
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2. Upprop 

3. Val av justerare 

4. Föredragningslista 

5. Föregående protokoll 

6. Kaplan informerar 

a) Personalläget 

b) Övrigt 

 

7. Inkomna skrivelser/information 

a) Presidiemöte 

b) Uppdaterad engagemangslista 

c) ACT-Utbildning Rättvik 

d) Stiftsgårdens Representantskapsmöte 

e) Övrigt 

 

8. Rapporter 

a) Bergsgården, årsmöte 

b) ACT-möte Uppsala 

 

9. Församlingens gudstjänstliv 

a) Fördjupning 

b) FR-mässa 

 

10. Övriga frågor 

a) Nästa FR, frågor. Deltagare 

b) Ev. ytterligare frågor 

 

11. Avslut av mötet 

 §39 
Föregående protokoll     

 Församlingsrådet beslutar 

 att godkänna föregående protokoll. 

 §40 
 
Kaplan informerar    

 a) Kaplanen informerar om att prästtjänsten ännu är vakant. 

Att George och Ann slutade fredagen den 13/9 och att Ida 
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Hugosson är ny områdesassistent. Hon har mailadress 

ida.hugosson2@svenskakyrkan.se 

 b) Susanne Senter är ny PO-chef. Johanna Home som är 

konservator kommer att gå runt den 11-16/11 i församlingen 

och kolla igenom alla inventarier, skötsel av silver och textilier 

osv. Alla kyrkvärdar kommer att bjudas in till en träff med 

henne. Eventuell kommer andra t.ex. församlingsrådet också 

att bjudas in. 

 §41 
Inkomna skrivelser/ 
information  
 a) Rapport från presidiemötet. Susanne Senter berättade om att 

det pågår en organisationsutredning inom PO norr. Det finns 

utmaningar där i och med att området är stort bl.a. De inväntar 

den utredningen för att rekrytera en ny PO-chef. Helst efter 

nyår. 

 Susanne pratade också om rekryteringsläget. 

Personalavdelningen har bekymmer på grund av för få sökande 

till utlagda tjänster. Med utgångspunkt från nedåtgående 

kurvor i medlemsantal och ekonomi fick deltagarna på mötet 

fundera kring formuleringen ”från expansion till 

koncentration”.  

 Tankarna kring vår församling kretsade bl.a. kring volontärer 

som exempelvis väntjänsten. När församlingsbladsutdelare 

dras ned kan man göra något med den gruppen? Ett förslag är 

att man frågar dem vad de skulle kunna tänka sig genom att 

kalla till ett möte. 

 b) Ann-Sofie är med i ekumeniska rådet istället för Gunilla och 

går även med i Internationella gruppen. Arne och Ann-Marie 

är församlingsbladsutdelare. De nya engagemangen antecknas 

på engagemangslistan. 

 c) Den 5/10 är det ACT utbildning i Rättvik och den 8/10 är 

det information om ACT projektet i Myanmar, Burma kl 18:00 

i kyrkbacksgården.  
    

d) Arne och Anette är anmälda till att åka på 

representantskapsmöte på Stiftsgården i Rättvik. 

Församlingsrådet beslutar att Per-Åke också får åka om han har 

intresse för det. 
  

e) Önsta församlingsråd uppvaktade biskop Mikael Mogren på 

hans 50-årsdag med 500kr till ACT samt blommor och kort. 
 

§42 
Rapporter  

mailto:ida.hugosson2@svenskakyrkan.se
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a) Bergsgårdens årsmöte hölls den 23/5 i Mikaelikyrkan. 

Helena Grevensmyr valdes till ordförande och kassören 

presenterade budgeten. Det finns som det ser ut inga 

ekonomiska möjligheter till att bedriva verksamhet på 

gården trots förmånliga avgifter. 750kr per dygn och 400kr 

för äldregrupper. Bergsgården ska börja tänka på att säljas 

redan i år och förslagsvis bildas det en fond av vinsten. 

b) ACT-möte i Uppsala 7/9. Mötet handlade om att vi alla är 

under samma himmel. Att hjälpa utan att förminska och at 

inge hopp och tro på individens egen förmåga. Mötet tog 

även via seminarium upp kvinnors situation och männens 

roll i att skapa möjligheter för lika rätt och värde. Ett annat 

tema var även att gå från lokalt till globalt och att ej ge 

”uppifrån hjälp”. Anders Wejryd höll en inspirerande 

gudstjänst på söndagen.  

 §43 
Församlingens gudstjänstliv   

a) Fördjupning kommer ske i form av att vi läser boken ”sju 

steg i kristen tro” en ny bok av Jonas Lindberg 

 Församlingsrådet beslutar 

 att godkänna detta förslag. 

b) Tredje advent är det församlingsrådsmässa och Karin 

kommer att skicka en ljudfil med låt att sjunga. Agneta 

Wiker kommer vara kantor och temat är bana väg för 

Herren och Johannes döparen. Det kommer förslag på att 

sjunga psalm 711 och att inkludera överlevnadsguiden för 

HBTQ personer inom svenska kyrkan i mässan. 

Församlingsrådet beslutar 

att godkänna detta förslag. 

c) Karin undrar om det finns några som är intresserade av att 

hjälpa till vid nästa söndagsöppet den 13/10. Hör av er till 

Karin i så fall. Det handlar om att fritt välja mellan 

uppgifter som kan tänkas pågå mellan cirka kl. 14-18. 

10/11, 1/12 och 12/1 är kommande tillfällen därefter. 

Några uppgifter kan t.ex. vara att hjälpa husmor att ställa 

fram, visa utegymmet, leda pysselgrupp eller nu i oktober 

hjälpa till att ordna inför bakluckeloppisen. 

 §44 
Övriga frågor  

a) Nästa FR är den 17/10 kl. 19:00 i Önsta Gryta kyrka efter 

veckomässan. 
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b) Inga ytterligare frågor 

  

 §45 
Avslut av mötet   

 Ordföranden tackar samtliga närvarande för dagens 

sammanträde som avslutas med gemensam välsignelsebön. 

 

Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Namn 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Namn 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Namn 

 


