
PROTOKOLL
FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §38-46
I ÖNSTA FÖRSAMLING      2022-03-24

Plats och tid Mariasalen Önsta Gryta K:a kl. 18:00 – ca. 19:35
Närvarande ledamöter Karin Larses, ordförande

Ann-Sofie Berglund
Yngve Anderberg
Elisabeth Granberg
Charlotta Numan
Anette Lindström

Frånvarande ledamöter:
Karin Tossavainen, i rollen som kaplan (anmäld frånvaro)
Per-Åke Olofsson (anmäld frånvaro)
Gunilla Bengtsson, har avgått. (Se §43)

Närvarande ersättare Joakim Arnstjerna, sekreterare (tf ledamot för Karin T)
Ann-Marie Thorvaldson (tf ledamot för Per-Åke O)
Arne Sellberg

Frånvarande ersättare:
Kristina Liderfelt Andersson (anmäld frånvaro)

Övriga närvarande Michael Turner, samordnare Önsta församling

§38
Inledning 1. Ordföranden, Karin Larses, hälsar ledamöter, ersättare och 

samordnaren välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Den inledande andakten leds av Karin Larses. Budskapet är 
bl.a. att ”vi ska vara tålmodiga och i gemenskap med de andra 
intressenterna sträva tillsammans åt samma håll, mot samma 
mål.”

§39
Upprop 2. Upprop förrättas av Joakim Arnstjerna, sekreterare.

§40
Justering 3. Församlingsrådet beslutar

att utse Ann-Sofie Berglund till justeringsperson.

§41
Föregående protokoll 4. Rutinerna kring hanteringen av protokollet från den 22 

februari 2022 har varit bristfälliga med bl.a. påskrift med ej 
arkivbeständigt bläck samt en för sen påskrift av Joakim A, 
varför protokollet ej kunnat nås på den webbplats där det 
laddas upp av administratör Ida Hugosson, ÖGK. Därför, samt 
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av andra anledningar som behandlas i kommande paragrafer, 
kan inte föregående protokoll ännu läggas till handlingarna 
eftersom majoriteten av FR-medlemmarna ej kunnat ta del av 
protokollet. Protokollet från 22/2-22 behandlas tillsammans 
med detta protokoll vid sammantrdet för FR den 25 april 2022.

Församlingsrådet beslutar

att slutligt hantera protokollet från 22/2 2022 vid FR 25/4 
2022.

§42
Dagordningen fastställs 5. Utsänd dagordning från beredningsutskottet 2022-03-14 

kompletteras: Under ”8. Övriga frågor” finns nu a) ”Malin 
Lindström”, b) ”Utbildningen för FR 31 mars”, c) ”1/5” samt 
d) ”1/6”.

Församlingsrådet beslutar

att dagordningen från 14 mars-22 med ovan tillägg fastställs.

I skrivande stund lägger sekreteraren till 8e) ”Datum våren-22”
(påminnelser).

§43
Tillsättning av ny ledamot 6. Församlingsrådet beslutade den 22/2 2022 felaktigt då 

Joakim Arntjerna ansågs vara ny ledamot efter Gunilla 
Bengtsson som avgått:
a) Gunilla B måste skriftligen ansöka om att bli entledigad från
FR i Önsta församling till Kykofullmäktige, Västerås Pastorat, 
vilket nu sker.
b) FR Önsta församling saknar befogenhet att utse en ny 
ordinarie ledamot, personifierad som Joakim Arnstjerna i 
protokollet från 22/2 2022.

Istället framför Församlingsrådet i Önsta församling, 
skriftligen genom detta protokoll och med dessa rader, en 
rekommendation till Kyrkofullmäktige, Västerås Pastorat, att 
utse Joakim Arnstjerna till ny ordinarie ledamot efter Gunilla 
Bengtsson.

Församlingsrådet beslutar således

att rekommendera Joakim Arnstjerna till ordinarie ledamot i 
Önsta fösramlingsråd.

Medlemmarna av Önsta församlingsråd söker nu alltjämt efter 
en ersättare för vakansen inom rådet, för att föreslå denna 
person till, och inför beslut av, kyrkofullmätige. FR i Önsta ser
gärna att det är en yngre förmåga som får växa och utvecklas i
sitt uppdrag inom rådet.

Ordf Just Sekr
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§44
Önsta församlings framtid 7. Församlingsinstruktionen – FIN, för Västerås Pastorat ska 

berätta vilken inriktning de ingående församlingarna ska ha för
perioden 2022-2025. Arbetet med FIN påbörjas genom att FR i
Önsta församling, bland annat med hjälp av tillgänglig 
omvärldsanalys från stiftet, avgränsar sig till att beskriva en 
del-församlingsinstruktion (delfin) för Önsta församling som 
sedan används för att sammanställa en text för pastoratets FIN.

Ovan arbete behöver påbörjas vid kommande sammanträde 25
april 2022. FR uttrycker det nödvändigt att nu ha tålamod för 
att låta kommande PO-chef Norr samt personalen i ÖGK finna
varandra i de kommande arbetssätten tillsammans med oss i 
församlingsrådet. [Se Övriga frågor a)].

Beslut ej tillämpbart.

§45
Övriga frågor 8. Övriga frågor: Samordnaren, Michael Turner, äger i 

huvudsak frågorna a)-d) som följer nedan. Sekreteraren lägger 
i efterhand till e).

a) ”Malin Lindström”
Malin Lindström är ny Pastoral-Områdes-chef (PO-chef) för 
område norr som Önsta församling tillhör. Hon kommer 
närmast från Eskilstuna (Strängnäs stift), bor i och kommer 
från Västerås, är prästvigd i Västerås stift och börjar sin nya 
tjänst 28 mars 2022. FR i Önsta församling önskar, om möjligt,
bjuda in Malin till sammanträdet den 25/4. Michael Turner 
framför önskemålet.

b) ”Utbildningen för FR 31 mars”
Onsdagen den 31 mars samlas församlingsrådets medlemmar 
som ska samåka till utbildningen i Skultuna, i ÖGK kl. 17:00. 
Utbildningen startar kl. 17:30.

c) ”1/5”
Michael Turner meddelar att han på grund av dubbla tjänster (i
domkyrkoförsamlingen samt i Önsta församling) inte har en 
hållbar arbetssituation. Michael nämner att den 1 maj är en 
tidpunkt då han istället kommer att påbörja sin strävan mot ett 
heltids engagemang inom domkyrkoförsamlingen, efter att han
fått en sådan tjänstgöring. Vem som tar över samordningen i 
ÖGK är inte klart i skrivande stund. Michael kommer dock 
inte att avbryta pågående personalärenden, ex. rehabiliteringar 
eller konflikter, utan att kunna lämna över till ny samordnare. I
denna mening lämnar han inte Önsta församling definitivt till 
den 1 maj.

FR för Önsta tycker att beskedet är tråkigt, men har all 
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förståelse för att hälsan måste gå först. Vi önskar Michael ett 
varmt lycka till!

d) ”1/6”
Det har framkommit att det planerade samkvämet mellan FR 
och personalen i ÖGK den 1 juni måste bokas om p.g.a. 
körövning denna dag med framträdande på Pingstdagen 5/6 för
Veni Vidi Canti, i vilken Charlotta N är sångare. Även 
personal i ÖGK är upptagna vid tillfället. Michael tittar på nya 
förslag på tider då FR kan träffa personalen i ÖGK. Ny tid kan 
beslutas om den 25 april.

e) ”Datum våren-22”
Viktiga bestämda datum (påminnelse):
31 mars: Utbildning för FR:s medlemmar. Samling i ÖGK 
senast kl. 17:00 för samåkning till Mariagården, Skultuna.
4 april: Detta protokoll är justerat och påskrivet (målsättning).
12 april: Beredningsutskott (BU) kl. 14:00 inför FR 25/4. 
Närvaro under BU: Karin L, Ann-Sofie B, Joakim A, Michael 
T samt Kaplan (antagligen Malin L).
25 april: Sammanträde för FR kl 18:00 – 20:00 max. Drop-in 
fika från kl. 17:30.
22 maj: Söndagsgudstjänst kl. 16:00 i ÖGK där Viktor 
avtackas för sitt Pastorsadjunktstjänst (innan han börjar i 
Täby). 
24 maj: Sammanträde för FR kl 18:00 – 20:00 max. Drop-in 
fika från kl. 17:30.

Beslut ej tillämbart.

§46
Avslutning Ordföranden tackar samtliga närvarande för dagens 

sammanträde som avslutas med gemensam välsignelsebön.

Underskrifter: Sekreterare _______________________
Joakim Arnstjerna

Ordförande _______________________
Karin Larses

Justerare _______________________
Ann-Sofie Berglund
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