
PROTOKOLL
FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §20-37
I ÖNSTA FÖRSAMLING       2022-02-22

Plats och tid Mariasalen, Önsta-Gryta kyrka, kl. 18:00-20:00 ca.
Närvarande ledamöter Karin Larses, ordförande

Karin Tossavainen, i rollen som kaplan
Joakim Arnstjerna, sekreterare (se §26)
Ann-Sofie Berglund
Elisabeth Granberg
Anette Lindström
Per-Åke Olofsson

Frånvrande ledamöter: 
Yngve Anderberg, anmält sjukdom (ersättare nedan)
Gunilla Bengtsson, anmält avgång (ersättare nedan)
Charlotta Numan, anmält frånvaro (ersättare nedan)

Närvarande ersättare Kristina Liderfelt Andersson (t.f. ledamot)
Ann-Marie Thorvaldson Nyström (t.f. ledamot)
Arne Sellbberg (t.f. ledamot)

Övriga närvarande Mihael Turner, samordnare ÖGK

§20
Inledning av Karin Larses 1. Ordföranden hälsar ledamöter och ersättare välkomna och 

förklarar sammanträdet öppnat.

Den inledande andakten leds av Karin Larses.

§21
Upprop 2. Upprop förrättas av Joakim Arnstjerna, sekreterare. 

Förutom ovan anmäld frånvaro noteras att Gunilla Bengtsson 
valt att avgå som ordinarie ledamot samt som medlem av 
församlingsrådet.

§22
Justering 3. Församlingsrådet beslutar

att utse Anette Lindström till justeringsperson.

§23
Föredragningslista 4. Kallelse och föredragningslista är utsänd innan mötet.

Församlingsrådet beslutar

att fasställa utsänd dagordning.



2022-02-22

§24
Föregående protokoll 5. Protokollet från föregående Församlingsråd 2022-01-20 

behöver förtydligas avseende §17, för att därefter kunna läggas
till handlingarna.

Församlingsrådet beslutar

att lägga föregående protokoll daterat 2022-01-20 till 
handlingarna efter förtydliganden av §17. Dessa förtyd-
liganden sker i nedan §26.

§25
Val av ny ordinarie ledamot 6. Då Gunilla Bengtsson lämnat örsamlingsrådet i egenskap av 

ledamot vill mötet tillsätta denna plats. Då Joakim Arnstjerna 
är ersättare, men samtidigt sekreterare, förefaller det naturligt 
att Joakim nu blir ordinarie ledamot.

Församlingsrådet beslutar

att till ordinarie ledamot efter Gunilla Bengtsson utse Joakim 
Arnstjerna, sekreterare, till ordinarie ledamot i Önsta försam-
lingsråd.

§26
Förtydligande av §17 7 b) Kyrkvärd

§17 a) Det har visat sig att Thea Linderborg är intresserad av 
uppdraget som kyrkvärd trots sina gymnasiestudier. Detta 
välkomnar vi:

Församlingsrådet beslutar 

att utse Thea Linderborg till kyrkvärd i Önsta församling.

7 a) Inventarieanvariga
§17 b) Följande gäller:

Församlingsrådet beslutar 

att utse Anette Lindström och Ann-Marie Nyström till 
inventarieansvaria i Önsta församling.

7 a) Textilansvarig
§17 c) Följande gäller:

Församlingsrådet beslutar 

att utse Anette Lindström till textilansvarig i Önsta församling.

För utbildning kring inventarier och textilier kontaktar Anette 
Lindström och Ann-Marie Nyström föramlingens vaktmästare 
Anders Lödöen.

Ordf Just Sekr
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7 a) Sveriges kristna råd
§17 d) Gunilla Bengtsson ersätts av Karin Larses.

Församlingsrådet beslutar 

att utse Karin Larses och Ann-Marie Nyström till 
representanter i Sveriges kristna råd för Önsta församling.

7 a) Stadsmissionen
§17 e) Följande gäller:

Församlingsrådet beslutar 

att utse Karin Larses, Charlotta Numan och Elisabeth 
Granberg till representanter i Stadsmissionen för Önsta 
församling.

7 a) Internationella gruppen
§17 f) Följande gäller:

Församlingsrådet beslutar 

att utse Karin Larses och Kristina Liderfelt Andersson till 
representanter i den Internationella gruppen inom Önsta 
församling.

7 a) Fairtrade-gruppen
§17 g) Följande gäller:

Församlingsrådet beslutar 

att utse Elisabeth Granerg, Ann-Sofie Berglund och Charlotta 
Numan till representanter i Fairtrade-gruppen inom Önsta 
församling.

7 a) Stiftsgården i Rättvik
Församlingsrådet beslutar 

att utse Arne Sellberg, Per-Åke Olofsson och Anette 
Lindström till representanter för Stiftsgården i Rättvik.

7 a) Västerås Kyrkliga Förbund / Bergsgården
(se §28 – Inkomna skrivelser). 
Församlingsrådet beslutar 

att utse Ann-Sofie Berglund, Arne Sellberg och Anette 
Lindström till representanter i Västerås Kyrkliga Förbund. 

Årsmöte sker den 11 maj i Mikaelikyrkan med start med 
veckomässan kl. 18:30 och fortsättning därefter. 
Representanterna meddelas till Henrik Kroon via e-post: 

Ordf Just Sekr



2022-02-22

info@vasteraskyrkligaforbund.se  så att årsmöteshandlingar 
kan skickas.

Med dessa förtydliganden (för §17) kan föregående protokoll 
(§24) läggas till handlingarna.

§27
Info kaplan/samordnare 8. Sara Secund har p.g.a. arbetsbelastning frånsagt sig 

uppdraget som kaplan, och därmed engagemanet i 
församlingsrådet. Därmed återgår uuppdraget till chefen för 
pastoralområde norr. Det är i väntan på PO-chef Malin 
Lindström ställföreträdande PO-chef Karin Tossavainen som 
har rollen som kaplan.

8 a) Församlingsinstruktionen
Karin T informerar om det närstående arbetet med 
församlingsinstruktionen – FIN. Församlinsrådet behöver 
slutföra arbetet med FIN under månaderna mars och april. 
Arbetet är ett samtal tillsammans med personalgruppen inom 
församlingen. Församlingsrådet – FR, arbetar med 
frågetällningen ”vad?”, medan personalgruppen svarar på 
”hur?”, alltså hur identifierade aktiviteter utifrån FIN kan 
implementeras i församlingens verksamhet. 

Beslut ej tillämpligt.

8 b) Nytt piano till kyrkorummet
Församlingens musiker har genomfört ett förarbete med 
krav/önskemål på funktionalitet för en nytt digitalt piano eller 
ny digital flygel för kyrkorummet i ÖGK. Detta har resuulterat 
i att ett förslag på en investering på 165 000 kr för instrumentet
med tillbehör lagts fram. Dessa medel har därefter nekats 
verksamheten. Emmy Algefors (musiker) driver frågan och tar 
för närvarande hjälp av fackliga kollegor.

Det nuvarande elpianot på plats beskrivs inte kunna efterleva 
de önskemål som finns. Kyrkorummets orgel lär ha ett 
”läckage” som med jämna mellanrum gör den ostämd.

Beslut ej tillämpligt.

8 c) Föregående protokoll §9/2022-01-20:
Angående uthyrning av lokal för dop till medlem i annan 
församling. Det uppkomna ärendet har olyckligt uppkommit av
gällande kyrkorådsbeslut. Den nya Doppastoralen tvingar till 
att se över tidigare beslutade texter.

Beslut ej tillämpligt.
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8 d) Önsta församlings klädytardagar blir av!
Klädbbytardagarna, vilka är en viktig diakonal uppgift för 
människor inom församlingen, men även för andra, blir 
glädjande nog av i år. Den som kan arbeta volontärt med 
mottagning, sortering, kassaarbete etc. ska antackna sig på 
arbetspass på församlingens schema. Klädbytardagarna pågår 
från 31 mars till 3 april. Tidigare år har det omsatts 300 000 kr 
under tre dagar. Kläder och skor gäller för barn upp till ca. 170
cl.

Beslut ej tillämpligt.

8 e) Ingrepp i kyrkorummet – Bönelådan
Önsta församlings personal föreslår att en bönelåda i vilken 
besökare kan lägga lappar med sina böner på införs i 
kyrkorummet på en betämd plats. Lådan, som ännu inte finns, 
beställs från Tillbergaanstalten och tillverkas sålunda av 
interner där. Jenny Ludvigson, fängelsepräst på anstalten, finns
som kontaktperson i ärendet.

Församlingsrådet beslutar

att ställa sig bakom beställning och installation av bönelådan.

Vid beslut om placering av bönelådan kommer erfarenheter 
inhämtas från Gideonsbergs församling vilken har en 
installerad bönelåda på plats.

§28
Inkomna skrivelser a) Kallelse till årsmöte i Sveriges kristna råd:

Den 22 mars kl. 18:00 i Västerås Pingstkyrka.

Församlingsrådet beslutar

att ovan (§25) representanter, Karin Larses och Ann-Marie 
Nyström, deltar på årsmötet. Anmälan för representanterna 
sker till Christian Thorborg via e-post:
christian.thorborg@live.se med kopia till Sara Granberg; 
sara.granberg@svenskakyrkan.se 

b) Elisabeth Karlsson och Anne-Christine Svegreus har gjort 
en skrivelse till ’pastoratets Församlingsråd’ där de meddelar 
att medel efter försäljningen av Bergsgården placerats i fonder 
med ändamålet att kunna ge ekonomiskt stöd till barn, 
ungdomar och vuxna... De söker representanter från 
församlingsråden inom Västerås Kyrkliga Förbund, vilket 
hanterats ovan i §26.

§29
Utbildning av FR 10. Utildning av Församlingsrådets medlemmar sker i 

Mariagården i Skultuna den 31 mars kl. 17:30 – 21:00. Drop-
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in-fika från 17:30. Samordnare för arrangemanget är Karin 
Degreus vid stiftet.

Församlingsrådet beslutar

att närvara vid utbidningen enligt ovan. Samling i ÖGK kl. 
17:00 för samåkning i bil till Skultuna.

§30
Församlingskollekter 11. Michel Turner har sammanställt ett kollektförslag enligt 

nedan tabell, till beslut för mottagare av församlingens 
kollekter vid de aktuella gudstjänsterna för 2022 i fråga:

Datum Mottagare av kollekt

27 februari ACT Sv ky (start av fatekampanjen)

2 mars ACT (fastekampanjen)

13 mars Kvinnohuset Västerås

14 april, Skärtorsdag ECPAT

15 april, Långfredag ECPAT

24 april Diakonin i Önsta församling

8 maj Körverksamheten i Önsta församling

22 maj Diakonin i Önsta församling

5 juni Västerås Stadsmission

19 juni BRIS

26 juni Den öppna dörren i Västerås

10 juli Clownetterna Västerås

Tabell 1: Mottagare av Önsta församlings kollekter

Församlingsrådet beslutar

att ovan tabells mottagare av kollekter är giltig t.o.m. den 10 
juli 2022. För kollekter f.o.m. den 24 juli och framåt behöver 
ett nytt beslut fattas vid sista mötet innan sommaruppehållet.

§31
Möte med personalen 12. Michael har efter samtal med personalen vid ÖGK två 

förslag för tillällen då Församlingsrådets medlemar kan träffa 
församlingens personal: Kvällstid onsdag 1 juni, eller söndag 5
juni i anslutning till gudstjänsten kl. 16:00.

Församlingsrådet beslutar

att träfffa församlingens personal kvällstid den 1 juni. Michael
Turner återkommer med klockslag och detaljer.

Ordf Just Sekr
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§32
Mötesdatum VT 2022 13. Församlingsrådet beslutar

att träffas: torsdag 24 mars, måndag 25 april samt tisdag 24 
maj. Tid: Drop-in-fika från 17:30, med mötesstart kl. 18:00. 
Plats: Mariasalen, Önsta Gryta kyrka.

Vid mötet 24 mars kommer arbete med FIN i första hand att 
ske.

§33
Rapporter 14. Inga rapporter denna gång.

Beslut ej tilllämpligt.

§34
Församlingens gudstjänstliv 15. Behandlades ej.

Beslut ej tilllämpligt.

§35
Ordförande informerar 16. Gudstjänstliv på Rönnby

Karin Larses har varit i kontakt med kommunala Mötesplatsen 
på Rönnby. Hon berättar att en del missförstånd förelåg: Ex. att
de trodde att gudstjänster skulle firas under tider då kommunal 
verksamhet finns planerad. Så är dock inte fallet.

Församlingen får nu hyra lokalen för gudstjänst eller liknande 
verksamheter under 2-3 timmar för 240 kr/tim. Gäller lördagar 
och söndagar. Bokning skall i första hand ske till Hasse.

Beslut ej tilllämpligt.

§36
Församlingens gudstjänstliv 17. Övriga frågor: inga.

Beslut ej tilllämpligt.

§37
Avslutning Ordföranden tackar samtliga närvarande för dagens 

sammanträde och uttrycker positiva förhoppningar om det 
kommande arbetet.
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Underskrifter: Sekreterare _______________________
Joakim Arnstjerna

Ordförande _______________________
Karin Larses

Justerare _______________________
Anette Lindström
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