
 

 PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §§ 15-29 
I ÖNSTA FÖRSAMLING       2021-03-22 
 

 
 
 
Ordf 

 
 
 
Just 

 
 
 
Sekr 

 

Plats och tid Video/telefonmöte med Zoom, 19:00 – 20:15 
Närvarande ledamöter Yngve Anderberg (ordf.), Ann-Sofie Berglund, 

Gunilla Bengtsson, Charlotta Granberg, Elisabeth Granberg, 

Anette Lindström Per-Åke Olofsson, Mikael Thorgren 

 
Närvarande ersättare Siv Anderberg, Kristina Liderfelt Andersson, Arne Sellberg 

 

Anmält frånvaro: Ann-Marie Nyström 
Övriga deltagare Maja Lundström (PO-chef) 

 

 

 §15 

Inledning Ordförande hälsar alla välkomna. 

Mötet förklaras öppnat. 

 

 §16 

Justering Församlingsrådet beslutar 

 att utse Gunilla Bengtsson till justeringsperson. 

 

 

 §17 

Upprop Upprop förrättas. Alla närvarande. 

 

 §18 

Föredragningslista Församlingsrådet beslutar 

 att godkänna föredragningslistan.  

 

 §19 

Föregående protokoll Församlingsrådet beslutar 

 att lägga föregående protokoll till handlingarna 

 

 §20 

Personalläget och framtiden Maja presenterar att det är förändringar på gång för att 

genomföra förändringarna av arbetslagen enligt de idéer som 

tidigare kommunicerats med fyra nya arbetslag. 

De förändringar som berör personal kommer att kommuniceras 

inom kort, både till personal och FR. 
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 §21 

Gudstjänstplan Då det fortfarande är restriktioner för sammankomster kommer 

gudstjänsterna fortsättningsvis vara digitala. En uppdatering av 

gudstjänstplanen skjuts därför till ett senare möte 

 Församlingsrådet beslutar 

 att bordlägga frågan om gudstjänstplan 

 

 §22 

Församlingskollekter Yngve har gjort ett förslag till ändamål för 

församlingskollekterna. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att anta förslaget om kollektändamål för 2021 

 

 §23 

Årliga mål Vi diskuterar angående hur FR ska vara delaktiga i 

framtagandet av de årliga målen. Västerås kyrkofullmäktige 

har beslutat om denna formulering. 

”Församlingsrådet ska ha möjlighet att framföra sin mening i 

framtagande av årliga mål för församlingen”. 

Maja tar frågan med sig. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att bordlägga frågan och ta upp den vid senare tillfälle. 

 

 §24 

Kyrkvärdar Kyrkvärdarna kan troligen inte träffas förrän efter sommaren 

som läget ser ut nu. 

Mikael kontaktar kyrkvärdarna och undersöker om det finns 

intresse för att träffas digitalt, t.ex. via Zoom. 

 

 §25 

Övrig verksamhet a) Gruppstatus. 

Kyrkvärdsgruppen: Vilande. 

Internationella gruppen: Vilande. 

Fair Trade: Vilande. 

Samtalsgruppen: Vilande 

Väntjänsgruppen: Håller igång med digitala möten. De gör 

också ett mycket uppskattat blad som skickas ut i ca 70 

exemplar. Ett påskblad är på gång. 

 Församlingsrådet diskuterar grupperna och understryker 

behovet av en kraftfullare och mer initiativrik ledning av 

internationella gruppen samt Fairtrade-gruppen. Det finns 
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behov att rekrytera nya och framför allt yngre medlemmar i 

grupperna. 

b) Barn och ungdomsverksamheten är igång. Det kan nämnas 

att det kommer att vara konfirmationer 8-9 maj. Grupperna har 

till större delen haft digitala träffar. 

c) Diakoni. En omarbetning av diakonipastoralen är på gång. 

Den bygger på de tre benen Utsatthet – Andlig vård – 

Gudstjänst. 

Det har använts mycket energi av diakonerna för att dela ut 

matkassar. Det är på gång att förändras så att t.ex. 

stadsmissionen kan vara utförare i det arbetet. 

Charlotta tipsade om Food2change www.food2change.se 

Det är en ideell förening som med hjälp av gåvor från 

”svinnbra” handlare delar ut matkassar till dem som fått ett 

”abonnemang”. Det kostar 500 kr att ge någon en matkasse i 

veckan i ett halvår. 

Maja tar tipset med sig. 

Ann-Sofie föreslog att man kunde samla in pengar till 

food2change-kassar via gåvor och kollekter. 

 

 §26 

Affischer Affischering på Rönnby. Skåpet för kyrkans affischer vid 

Rönnby centrum har blivit förstört. 

Mötesplatsen säger nej men Pizzerian låter församlingen sätta 

upp affischer. 

 

 §27 

Kommande möten Förslag på datum för kommande FR och beredningsmöten. 

FR: 21 april, 7 juni 

Beredning påbörjas 6 april respektive 24 maj där beredning 

görs i form av mail-korrespondens. 

 Församlingsrådet beslutar 

 att kommande möten med Önsta FR blir 

onsdagen 21 april 

måndagen 7 juni 

 

att bjuda in 

onsdagen 21 april – Ingela för att prata om diakonala frågor 

måndagen 7 juni – Vår nya präst Sara Secund 

 

 §28 

Skräpplockardag Mikael informerade om läget med skräpplockardagen. 

Elisabeth, Ann-Sofie och Kristina anmälde sig. 

Siv, Yngve, Anette och Arne har anmält sig tidigare 

http://www.food2change.se/
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Mikael skickar ut mer information och ger möjlighet att ange 

vilka tider man kan vara med. 

 

 §29 

Avslutning Ordföranden tackar samtliga närvarande för dagens 

sammanträde.  

Mötet förklaras avslutat. 

 

Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Mikael Thorgren 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Yngve Anderberg 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Gunilla Bengtsson 


