
 

 PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §§ 01-10 
I ÖNSTA FÖRSAMLING       2020-01-09 
 

 
 
 
Ordf 

 
 
 
Just 

 
 
 
Sekr 

 

Plats och tid Önsta Gryta Kyrka, 18:30 – 20:30 
Närvarande ledamöter Yngve Anderberg (ordf.), Ann-Sofie Berglund, 

Charlotta Granberg, Elisabeth Granberg, Anette Lindström, 

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

Gunilla), Karin Degréus (kaplan) 

 

Anmält förhinder: Gunilla Bengtsson 
Närvarande ersättare Kristina Liderfelt Andersson, Arne Sellberg 

 

Anmält förhinder: Ann-Marie Nyström 
Övriga närvarande  

 

 

 §1 

Inledning Församlingsrådet deltar i veckomässan tillsammans med 

konfirmandgruppen. 

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

§2 

Justering Församlingsrådet beslutar 

 att utse Charlotta Granberg till justeringsperson. 

 

 §3 

Upprop Upprop förrättas. Se deltagarlista ovan. 

 §4 

Föredragningslista Församlingsrådet beslutar 

 att godkänna föredragningslistan. 

 §5 

Föregående protokoll Församlingsrådet beslutar 

 att lägga föregående protokoll till handlingarna 

 §6 

Personalläget Kaplan informerar att det är en positiv känsla och ett gott 

klimat i församlingens medarbetarlag. Det har varit en del 

svårigheter men de är på väg att lösas med planering och allas 

goda vilja. Värt att nämna är: 

- Carita är tillbaka på deltid 

- Joan Donkin går in och täcker upp 

- Helén Leijon fortsätter på deltid. 

- Marit Norén börjar den 3 februari som kaplan/arbetsledare 
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- Emmy är föräldraledig under januari 

- Elina Hultman går in och vikarierar som kyrkomusiker. 

 §7 

Rönnby KC Församlingsrådet reflekterar kring föregående möte med 

anledning av församlingens närvaro på Rönnby. 

Församlingsrådet ser sig som en viktig referensgrupp genom 

vår kaplan vad gäller alla kommande frågor och förhandlingar 

som avser Rönnby. 

 

 §8 

FR mässan - utvärdering Några kommentarer från vår utvärdering 

- Fin gudstjänst 

- Fint att så många deltar och gör gudstjänst tillsammans 

- December är kanske inte bästa månaden. Just denna 

gudstjänst var dagen efter församlingens luciafirande. 

 

 §9 
Övriga frågor  

a) Nästa FR: 2020-03-05, ÖGK. Mötet startar kl. 19.00 med 

mässa. 

b) Nästa möte kommer vi att möta vår nya kaplan, Marit 

Norén. Inför mötet ska vi se till att vi har överlämnat vår 

församlingsinstruktion (helsidan) samt foldern som 

beskriver församlingsrådets uppgifter. 

 §10 

Avslutning Ordföranden tackar samtliga närvarande för dagens 

sammanträde. Ett särskilt tack till Karin Degréus som nu 

gjorde sitt sista möte med FR. 

Mötet förklaras avslutat. 

 

Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Mikael Thorgren 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Yngve Anderberg 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Charlotta Granberg 

 


