
PROTOKOLL
FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §§ 1-19
I ÖNSTA FÖRSAMLING       2022-01-20

Plats och tid Digitalt möte via Zoom, klockan 18.00
Närvarande ledamöter Karin Larses, ordförande

Yngve Anderberg
Gunilla Bengtsson
Ann-Sofie Berglund
Elisabeth Granberg
Charlotta Numan

[Frånvarande:
Per-Åke Olofsson
Anette Lindström, anmält semester
Sara Secund, kaplan, anmäld sjuk]

Närvarande ersättare Joakim Arnstjerna
Kristina Liderfelt Andersson
Anne-Marie Nyström
Arne Sellberg

Övriga närvarande Michael Turner, samordnare/chef

§1
Inledning Ordföranden, Karin Larses, hälsar alla välkomna och förklarar 

sammanträdet öppnat. 

Dagordningen är utskickad som del i ett mail från Michael 
Turner 2022-01-18.

Den inledande andakten leds av Karin Larses.

§2
Fastst. av dagordning Punkten hanterades inte.

§3
Upprop Upprop förrättas i form av att de närvarande, var och en, 

pesenterar sig kort samt uttrycker personliga intresseområden 
för det blivande arbetet i församlingsrådet för den nya 
perioden; åren 2022 – 2025.

§4
Vice ordförande Församlingsrådet beslutar

att utse Ann-Sofie Berglund till vice ordförande.



2022-01-20

§5
Sekreterare Församlingsrådet beslutar

att utse Joakim Arnstjerna till sekreterare.

§6
Vice sekreterare Församlingsrådet beslutar

att utse Charlotta Numan till vice sereterare.

§7
Justering Församlingsrådet beslutar

att utse Elisabeth Granberg till justerare.

§8
Beredningsgrupp Församlingsrådet beslutar

att Önsta församlingsråds beredningsgrupp ska bestå av

Karin Larses, ordförande
Ann-Sofie Berglund, vice ordförande
Joakim Arnstjerna, sekreterare,
Sara Seund, kaplan, och
Michael Turner, samordnare ÖGK.

Beredningsgruppen bedöms behöva mötas vid 6-8 tillfällen per
år. Michael Turner återkommer med mötestider.

§9
Föregående protokoll Församlingsrådet beslutar

, med reservation för §94 i föregående protokoll från 2021-
11-22 (se ’b)’ nedan), 

a) att lägga det föregående protokollet till handlingarna.

b) §94: e) (protokollet 2021-11-22):
”Elisabeth Granberg lyfter frågan vilken policy, församlingen 
och pastoratet har för avgifter vid förrättningar som dop och 
uthyrning/lån av lokaler. Detta på förekommen anledning då 
det togs ut en avgift då dopfamiljen inte tillhörde 
församlingen trots att man verkar i församlingen. Michael 
kollar upp vad som gäller.”

(Församlingsrådet beslutar) att Michael Turner kontrollerar 
vad som gäller och rapporterar vid nästkommande försam-
lingsråd.

Ordf Just Sekr



2022-01-20

§10
Kaplanen informerar Punkten bortfaller då kaplanen Sara Secund anmält sjukdom.

Beslut ej tillämpbart.

§11
Samordnaren informerar Michael Turner rapporterar följande:

 Pastoralområde norr har utsett en ny PO-chef: Det blir 
Malin Lindström. Hon tillträder i mars 2022. Tills dess 
finns ställföreträdande PO-chef Karin Tossavainen att 
tillgå.

 Stämningen hos personalen vid ÖGK är påverkad av de
snabba förändringar i verksamheten som följer av 
borttagande resp. införande av restriktioner till följd av 
den rådande pandemin. Man planerar aktiviteter genom
riskanalyser, men det är inte ovanligt att både beslut om
omprioriteringar liksom inställda aktiviteter behöver 
tas. Det är lätt att förstå att det skapar en viss frustration
hos medarbetarna med misströstan och stresspåslag 
som följd.

 Exempel på inställda aktiviteter:
Det planerade ”Dopeventet” den 20 februari har flyttats
till hösten 2022. Alla körer inom församlingen har 
pausats till ”åtminstone mitten av februari” 2022. I 
skrivande stund även de populära, och för många 
familjer ekonomiskt viktiga, ”Klädbytardagarna”. 
Förhoppningen är att smittspridningen har minskat till i
april och att klädbytardagarna vid behov kan hållas 
utomhus.

 Exempel på Aktiviteter som genomförs vid skrivande 
stund:
Varannan tisdag: Sopplunch och Andrum. 
Tipspromenad, också varannan tisdag, ej samma 
tisdagar som ovan. Söndagsmässan klockan 16.00. 
Träff utomhus på Rönnby, varannan torsdag.

Beslut ej tillämpbart.

§12
Möte med personalen Mötet uttrycker önskemål om ett möte mellan församlings-

rådets medlemmar och all peronal inom ÖGK, givetvis 
medräknat Michael Turner, samordnare, och kaplan Sara 
Secund.

Församlingsrådet beslutar

att Michael Turner planerar mötet och återkommer med 
förslag på tider.

Ordf Just Sekr
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§13
Utbildning av FR Frågan hanterades inte.

Beslut ej tillämpbart.

§14
Årliga mål Genomgång och uppdatering av årliga mål för församlingen. 

Frågan hanterades inte.

Beslut ej tillämpbart.

§15
Församlingskollekter I en bilaga ”Riks- och stiftskollekter 2022.docx” som Sara 

Secund bifogar i mail-växlingen ”FR-möte på torsdag” den 20 
jan 2022, ursprungligen från Michael Turner den 18 jan 2022, 
finns ”tomma dagar” där församlingsrådet behöver bestämma 
adressater för vilka söndagskollekterna skall gå till.

Några datum diskuteras; bl.a. i samand med påsk och jul. 
Likaså nämns på förhand givna adressater som ACT och 
Svenska Kyrkan i Utlandet samt Stadsmissionen. Men även 
alternativa som lokala Föreningen Kvinnohuset och 
Mariadöttrarna. 

Mötet uttrycker viljan att låta vissa av församlingens söndags-
kollekter gå till mer lokala lokala verksamheter som på olika 
sätt utför det viktiga hjälparbetet för ”behovet som finns 
utanför vår dörr.”

Församlingsrådet beslutar

att Michael Turner och Sara Secund bereder ärendet för beslut 
vid kommande möte.

§16
Gudstjänstplan 2022 Gudstjänstplanen behöver revideras.

Yngve Anderberg sänder senaste gudstjänstplanen till Karin 
Larses och Michael Turner för vidare beredning.

§17
Kyrkvärdar a) Församlingen har en ny ung kyrkvärd, William. Även Thea 

har visat intresse men lämnat återbud p.g.a. sina gymnasie-
studier. Den 27 februari välkomnas nya, och avtackas gamla 
kyrkvärdar, vid söndagens mässa kl. 16.00.

Inventarieansvariga b) Ann-Marie Nyström, Arne Sellberg och Anette Lindström 
har varit inventarieansvariga föregående mandatperiod. Ann-
Marie och Arne är intresserade av att fortsätta med uppdraget.

Ordf Just Sekr
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Textilansvarig c) Monika Knutsson och Leif Axén nämns som tidigare 
textilansvariga. Ann-Marie hör efter om intresse finns att 
fortsätta med uppdraget för gällande mandatperiod.

Kristna rådet d) Ann-Marie Nyström och Gunilla Bengtsson visar intresse 
för att vara representanter i Kristna rådet.

Stadsmissionen e) Gunilla Bengtsson, Charlotta Numan och Karin Larses visar 
intresse för att vara representanter i Stadsmissionen.

Internationella gruppen f) Karin Larses och Kristina Liderfelt Andersson visar intresse 
för att vara ingå i Internationella gruppen.

Fairtradegruppen g) Elisabeth Granberg, Ann-Sofie Berglund och  Charlotta 
Numan visar intresse för att vara ingå i Fairtradegruppen. Från
personalen ingår Lena Åhrén, husmor.

Möteslokal Rönnby h) Karin Larses, som sitter i kommunens äldrenämnd, avser att 
här trycka på för att finna en lösning på lokalbehovet efter 
avveckligen av Rönnby Kyrkcenter. Frågan är angelägen för 
församlingsrådet.

Beslut ej tillämpbart.

§18
Nästa möte Tisdagen den 22 februari, kl. 18.00 föreslås som en tid som 

passar de flesta.

Församlingsrådet beslutar

att nästa möte blir den 22/2 kl. 18.00 via Zoom. Michael 
Turner sänder ut en Zoom-länk.

§19
Avslutning Ordföranden tackar samtliga närvarande för dagens 

sammanträde. Ordet går runt för reflektioner efter dagens 
möte.

Underskrifter: Sekreterare _______________________
Joakim Arnstjerna

Ordförande _______________________
Karin Larses

Justerare _______________________
Elisabeth Granberg

Ordf Just Sekr
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