
 

 PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §§70-83 
I ÖNSTA FÖRSAMLING       2019-11-25 
 

 
 
 
Ordf 

 
 
 
Just 

 
 
 
Sekr 

 

Plats och tid Rönnby KC, 18:30 – 20:30 
Närvarande ledamöter Yngve Anderberg (ordf.), Gunilla Bengtsson, 

Ann-Sofie Berglund, Anette Lindström, Per-Åke Olofsson, 

Mikael Thorgren, Siv Anderberg (för Elisabeth), 

Ann-Marie Nyström (för Charlotta), Karin Degréus (kaplan) 

 

Anmält förhinder: Charlotta Granberg, Elisabeth Granberg, 
Närvarande ersättare  

 

Anmält förhinder: Arne Sellberg, 

Kristina Liderfelt Andersson 
Övriga närvarande - 

 

 

 §70 

Inledning Ordföranden hälsar ledamöter och ersättare välkomna och 

förklarar sammanträdet öppnat. Ann-Sofie läser en krönika ur 

Kyrkans Tidning med anledning av domsöndagen. 

§71 

Justering Församlingsrådet beslutar 

 att utse Gunilla Bengtsson till justeringsperson. 

 

 §72 

Upprop Upprop förrättas. Se deltagarlista ovan. 

 §73 

Föredragningslista Församlingsrådet beslutar 

 att godkänna föredragningslistan. 

 §74 

Föregående protokoll Föregående protokoll var inte tillgängligt under mötet. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att bordlägga frågan till nästa möte. 

 §75 

Information från kaplan Karin rapporterar 

a) Personalläget kan sammanfattas med att det är god 

stämning och kul på jobbet trots vakanser och höstmörkret. 

 

Rekrytering pågår för tjänsten som kaplan. Det finns 

sökande men det är för tidigt att göra det officiellt. 
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Rekrytering av ny PO-chef i norra området kommer att 

påbörjas. 

 §76 

Skrivelser/Information Skrivelser och information 

a) Församlingsrådet kommer att möta representanter för 

Västerås Pastorat för samtal om framtiden för Rönnby KC. 

Mötet blir den 10 december i Önsta Gryta kyrka.  

b) Uthyrning Rönnby KC. Se paragraf §77 

c) Församlingarna i PO norr har ett gemensamt initiativ göra 

en stor schal med regnbågens färger. Ann-Sofie Berglund 

har till kvällens möte stickat en två meter lång del av 

schalen. 

Den ska auktioneras ut hos Musikhjälpen på tisdagen. Det 

kommer att bli en procession från Gideonsbergskyrkan 

efter mässan ner till buren. 

d) Mikael rapporterar från möte med konservator Johanna 

Home som varit på besök i församlingen för att gå igenom 

inventarier och hur man vårdar dem på bästa sätt. 

 §77 

Uthyrning av lokal Rönnbyskolan har frågat om att få hyra Rönnby KC under 

resten av läsåret för musikundervisning då skolan byggs om. 

Församlingsrådets beredningsgrupp har i ett tidigare möte 

förklarat att man inte ser något hinder för uthyrningen. 

Det gäller kyrksal, kapprum och toalett i Rönnby KC skoldagar 

under resten av läsåret för musikundervisning. Ett undantag är 

varannan torsdagseftermiddag då församlingen har egna 

aktiviteter. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att fastställa beslutet från BG att bifalla skolans begäran 

 §78 

Upplåta lokal En liten arabisktalande kristen församling utan egen 

kyrkolokal har frågat om man kan få låna en lokal av Önsta 

församling för en gudstjänst under december månad. 

Församlingsrådet ställer sig bakom att vi lånar ut Rönnby KC 

för denna gudstjänst. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att fastställa beslutet att låna ut kyrkolokalen i Rönnby KC 
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 §79 

Rapporter Per-Åke, Anette och Arne besökte stiftsgårdens 

representantskap i oktober. 

Per-Åke och Anette rapporterar att en del av programmet 

handlade om att församlingar gör olika saker för att få 

inkomster på alternativa sätt. Flera församlingar har startat 

bolag som driver begravningsbyråer, skolor, förskolor mm. 

 §80 

Gudstjänstliv Församlingens gudstjänstliv 

a) Karin går igenom de kommande gudstjänsterna under 

resten av året. 

Det finns flera tillfällen då det behövs volontärer.  

b) FR-mässan. I kvällens möte väljer vi psalmer och fördelar 

ytterligare uppgifter. 

 §81 

Vårens möten Föreslagna datum för vårens möten. 

Beredningsmöte, ÖGK Församlingsråd 

Måndag 2019-12-16, 17.00 Torsdag 2020-01-09, 18.30, ÖGK 

Måndag 2020-02-17, 17.00 Torsdag 2020-03-05, 19.00, ÖGK 

Måndag 2020-03-23, 17.00  Måndag 2020-04-06, 19.00, ÖGK 

Passionsandakt sedan möte. 

Måndag 2020-05-04, 17.00 Måndag 2020-05-18, 18.30 RKC 

 Måndag 2020-06-08, med personal, ÖGK 

 Församlingsrådet beslutar 

 att fastställa dessa datum. 

 §82 
Övriga frågor  

a) Nästa FR: 2020-01-09. Mikael planerar inledning.  

b) Ann-Sofie lyfter frågan om Rosa huset som man ska läggas 

ner. Har man i församlingen pratat om det och hur man kan 

samverka eller täcka upp för det som läggs ner. 

 §83 

Avslutning Ordföranden tackar samtliga närvarande för dagens 

sammanträde och avslutar mötet. 
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Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Mikael Thorgren 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Yngve Anderberg 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Gunilla Bengtsson 

 


