
 

 PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §§60-69 
I ÖNSTA FÖRSAMLING       2019-11-11 
 

 
 
 
Ordf 

 
 
 
Just 

 
 
 
Sekr 

 

Plats och tid Önsta Gryta kyrka, 18:00 – 20:30 
Närvarande ledamöter Yngve Anderberg (ordf.), Gunilla Bengtsson, 

Ann-Sofie Berglund, Charlotta Granberg, 

Elisabeth Granberg, Ann-Marie Nyström, Per-Åke Olofsson, 

Mikael Thorgren, Siv Anderberg (för Anette), 

 

Anmält förhinder: Anette Lindström, Karin Degréus 

(kaplan) 
Närvarande ersättare Kristina Liderfelt Andersson 

 

Anmält förhinder: Arne Sellberg 
Övriga närvarande - 

 

 

 §60 

Inledning Ordföranden hälsar ledamöter och ersättare välkomna och 

förklarar sammanträdet öppnat. 

§61 

Justering Församlingsrådet beslutar 

 att utse Ann-Marie Nyström till justeringsperson. 

 

 §62 

Upprop Upprop förrättas. Se deltagarlista ovan. 

 §63 

Föredragningslista Anledningen till detta extra möte är en skrivelse från 

kyrkorådet angående att säga upp lokalen Rönnby KC. 

Då Karin är sjuk utgår punkt ”kaplan informerar”, samt 

”församlingens gudstjänstliv” 

 

Församlingsrådet beslutar 

 att godkänna föredragningslistan med de föreslagna 

ändringarna. 

 §64 

Föregående protokoll Inga kommentarer. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att lägga föregående protokoll till handlingarna 

 §65 

Rönnby Kyrkcenter Församlingen har mottagit en skrivelse undertecknad av 

kyrkorådets ordförande, Jörgen Eklund samt Domprost, Daniel 
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Eklund. Man har gjort en flerårsbudget och den visar på ett 

stort beräknat underskott på grund av att den beräknade nivån 

på intäkter ligger oförändrad medan kostnaderna ökar. 

Kyrkorådet har beslutat att man ska överlägga med 

församlingsråden i Lundby och Önsta församlingar om att säga 

upp hyreskontrakten för Sparven på Råby samt Rönnby 

Kyrkcenter. 

Församlingsrådet har en mycket bra och konstruktiv diskussion 

med anledning av detta.  

 Församlingsrådet beslutar 

 att Yngve sammanställer våra synpunkter inför kommande 

möte med representanterna för kyrkorådet. 

 §66 

Presidiegruppsmöte Yngve rapporterar från det senaste presidiegruppsmötet för 

hela pastoratet. 

De frågor som pratades om var 

• Årsplan och budget. Prognosen pekar på underskott under 

de kommande fem åren. 

• Utvärdering av rekrytering för förtroendevalda till 

församlingsråden. 

• Pastoraler för Västerås pastorat. 

• Aktiebolaget, Svenska kyrkan i Västerås AB och 

dotterbolaget Ljuvelen AB. 

• GDPR i teori och praktik. 

• Förändring av församlingsgränser. 

Dessutom hade man områdesvisa gruppträffar. Vi i PO norr 

träffades tillsammans med vår nya PO chef Susann Senter. 

 §67 

Förtroendemannarevision Elisabeth rapporterar från ett möte med där Önsta församling 

har granskats. Det var Karin, Mia och Elisabeth som träffade 

revisorerna. 

Revisorerna var imponerade över det arbete som görs i Önsta 

församling där man arbetar med volontärer och hur man jobbar 

för att nå människor på olika sätt.  

 

 §68 

Övriga frågor Nästa möte med beredningsgruppen beror på när Karin är frisk. 

Vid skrivande av protokoll är förslaget måndagen den 18/11 kl. 

17.00 
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 §69 

Avslutning Ordföranden tackar samtliga närvarande för dagens 

sammanträde och avslutar mötet. 

 

Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Mikael Thorgren 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Yngve Anderberg 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Ann-Marie Nyström 

 


