
 

 PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §§ 78-89 

I ÖNSTA FÖRSAMLING       2022-11-24 
 
Plats och tid  Önsta gryta kyrka, Mariasalen kl.18:00-20:30 
Närvarande ledamöter Karin Larses (ordf.), Ann-Sofie Berglund (vice ordf.), 

Yngve Anderberg, Elisabeth Granberg, Charlotta Numan 

(sekr.), Per-Åke Olofsson, Anette Lindström, Arne Sellberg 

 

Anmält förhinder:  
Närvarande ersättare Ann-Marie Nyström, Maria Larses, Emma Sehlberg 

 

Anmält förhinder: Kristina Liderfelt Andersson  
Övriga närvarande Malin Lindström tf. kaplan 

 

 

 

 

 §78 
Inledning   

 Församlingsrådet inleds med andakt ledd av Malin Lindström 

§79 
Justering    

 Församlingsrådet beslutar 

 att utse Ann-Marie Nyström till justeringsperson och Charlotta  

 Numan till sekreterare för detta möte 

 

 §80 
Upprop    

 Upprop förrättas. 

 §81 
Föredragningslista    

 Församlingsrådet beslutar 

 att godkänna föredragningslistan. 

 Föredragningslista 

1. Inledning 

2. Val av justerare och sekreterare 

3. Upprop 

4. Information från PO chef 
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5. Information från ordförande 

6. Föregående protokoll 

7. Sammanträdesdatum för kommande möte, beslut 

8. Församlingskollekt 2023-01-01—2023-03-31, beslut 

9. Inkomna skrivelser 

10. Övriga frågor – Information från Fairtrade-gruppen 

11. Avslut av mötet 

 

 

 

§82 
PO-chef informerar    

a) Personalläget, Pernilla Cramnell har blivit anställd som ny 

präst med fokus på konfirmander och ungdomar och kommer 

påbörja sin anställning den 9/1 2023. Hon kommer även vara 

kaplan och samordnare. Pernilla välkomnas under 

söndagsmässan den 29/1 kl. 16.00.  

 Ekonomin ser bra ut. Resultatet för PO-norr i oktober ligger på 

83,3% där verksamheten i ÖGK ligger på 69% och löner på 

73% vilket blir ett snitt på totalt 72,5%. 

 Det har utlysts en del tjänster i PO-norr. En kantor till Skerike-

Gideonsbergs församling, en komminister i Skerike-

Gideonsberg, en fängelsepräst, 

församlingsvärd/caféförståndare för Paletten, 

vakmästarvikarier behövs även då Lars Rasmussen har fått en 

delad tjänst som praktiksamordnare och vaktmästare. Tjänsten 

som organist i Önsta församling kommer även att utlysas inom 

kort.  

 Sara Berg vikarierar för Mia som församlingspedagog i 

församlingen och Tomas Wassberg vikarierar som präst i 

Skerike-Gideonsberg. 

 Malin informerar även om att SWOT analyser har skett inom 

verksamheten. Det är ett planeringshjälpmedel där man 

försöker finna styrkor, svagheter, möjligheter och hot vid en 

strategisk översyn. Hon har fått hjälp av Jan Ryde som är tf. 

samordnare under rekryteringen. Tre riktlinjer lyfts fram som 

en målbild för verksamheten framöver. 1. Tydlighet i 

organisationsstrukturen. 2. Närhet till närmsta chef. 3. 

Arbetsmiljön inom norra området, KASAM. Gruppen bygger 

tillsammans upp tilliten igen. 
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 §83 
Ordförande informerar  
 Ett event som förkortas ”HÄJ” (Härlig är jorden) kommer äga 

rum i Falun den 9/9 2023. Medlemmar ur pastoratet uppmanas 

att notera detta och ta chansen att följa med. 

 Karin lyfter fram frågan om vilken roll man har i 

församlingsrådet? Vad finns det att engagera sig i, grupper 

mm. Vi beslutar oss för att diskutera detta vid nästa möte och 

jobba mer med frågan då. 

 

 §84 
Föregående protokoll     

 Församlingsrådet beslutar 

 att godkänna föregående protokoll  

  

 §85 
Sammanträdesdatum  

kommande möte  Församlingsrådet beslutar att avvakta med datum för nästa 

möte i januari då den nya kaplanen Pernilla kommer att sitta på 

två stolar under torsdagarna. Som konfirmandpräst och som 

kaplan för rådet. Det beslutas att samtliga kyrkvärdar ska 

bjudas in vid nästkommande möte. 

  

 §86 
Församlingskollekt 

2023-01-01—2023-03-31 Eftersom den nya diakonipastoralen lyfter fram hjälp till 

självhjälp ska budgeten för diakonins verksamhetsmedel 

minskas. 2023 kommer vara en övergångsperiod med en 

halvering av den nuvarande summan och 2024 kommer 

medlen i verksamhetens gåvobudget minskas till 10 000kr. 

  

  Det beslutas att församlingens kollekt ska gå till ECPAT (1/1), 

kvinnojouren (15/1), diakonin i församlingen (22/2 & 6/4) och 

ACT Ukraina (26/2)  
  

 §87 

Inkomna skrivelser Ordförande informerar att det inte inkommit några skrivelser 

 

 §88 
Övriga frågor  

 Charlotta informerar att Fairtrade-gruppen planerar starta upp  

 igen och att nya medlemmar är varmt välkomna. Kyrka för  

Fairtrade har döpts om till Församling för Fairtrade och 

Charlotta har anmält Önsta församling som en sådan via 

Fairtrades hemsida.  
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 §89 
Avslut av mötet  

Ordföranden tackar samtliga närvarande för dagens sammanträde. 

Mötet förklaras avslutat. 
 
 
 
Underskrifter:  
 

 Sekreterare _______________________ 

  Charlotta Numan 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Karin Larses 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Ann-Marie Nyström 

 


