
 

 PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §§ 1-12 

I ÖNSTA FÖRSAMLING       2023-01-23 
 
Plats och tid  Önsta gryta kyrka, Mariasalen kl.17:30-20:00 
Närvarande ledamöter Ann-Sofie Berglund (vice ordf.), Yngve Anderberg, 

Elisabeth Granberg, Charlotta Numan (sekr.), Per-Åke 

Olofsson, Arne Sellberg 

 
Närvarande ersättare Ann-Marie Nyström, Emma Sehlberg, Kristina Liderfelt 

Andersson 

 

Anmält förhinder: Anette Lindström 
Övriga närvarande Pernilla Cramnell, kaplan 

 

 

 §1 
Inledning   

 Församlingsrådet inleds med andakt ledd av Pernilla Cramnell 

 Psalm 776 läses upp & tillsammans läser vi välsignelsen 

 

§2 

 

Upprop  Upprop förrättas med kort presentation av medlemmarna i FR 

 

Justering & §3 
val av sekreterare  
 Församlingsrådet beslutar 

 att utse Arne Sellberg till justeringsperson och Charlotta  

 Numan till sekreterare för detta möte 

 

 §4 
Föredragningslista    

 Församlingsrådet beslutar 

 att godkänna föredragningslistan. 

 Föredragningslista 

1. Inledande andakt 

2. Upprop med kort presentation 
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3. Val av justerare och sekreterare 

4. Föredragningslista 

5. Föregående protokoll 

6. Vår nya kaplan Pernilla presenterar sig 

7. Information om nuläget 

a) Val av ordförande 

b) Val av sekreterare 

c) Val av ny ordinarie ledamot efter Karin Larses 

d) Förslag på nya ersättare efter Maria Larses och den 

ersättare som går in som ordinarie 

8. Information från kaplan 
 

9. Information från ordförande 

 

10. Övriga frågor 

 

11. Nästa församlingsråd 

 

12. Avslut av mötet 
 
 

 §5 
Föregående protokoll     

 Församlingsrådet beslutar 

 att godkänna föregående protokoll 

 

§6 
Vår nya kaplan  

presenterar sig  Vår nya kaplan heter Pernilla Cramnell. Hon ger en kort 

presentation av sig och sin bakgrund. Hon har bl.a. arbetat i 

Roma klosters pastorat på Gotland och tjänstgjort i Enköping. 

Pernilla kommer vara ungdoms- och konfirmandpräst i Önsta 

församling samt även fungera som arbetsledare och kaplan. 

   

§7 
Information om nuläget 

a) Ann-Sofie Berglund föreslås bli ny ordförande för 

församlingsrådet 
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b) Charlotta Numan föreslås bli sekreterare 

c) Ann-Marie Nyström föreslås bli ny ordinarie ledamot och 

Elisabeth Granberg föreslås bli ny vice ordförande efter 

Ann-Sofie. 

d) William Collander föreslås bli ny ersättare efter Maria 

Larses, han föreslås bli adjungerad tills han fyller 18 år i 

november. Det beslutas att vi ska återkomma med 

ytterligare förslag på ersättare till nästa FR. 
 

 

§8 
 
Information från kaplan  

Elin Zetterqvist kommer börja som församlingspedagog i 

församlingen. Emelie Söderholtz är numera uppe på 100% 

och Sofia Svensson på 75%. För kantorstjänsten finns en 

plan som är i verket. 

Lars ”Kekke” Waltersson är ny musiker i 

Gideonsberg/Skerike församling. David Berglund är 

sjukskriven och har sagt upp sitt samordningsansvar. Den 

uppgiften kommer nu behöva tillskrivas nån annans tjänst. 

Det kommer att hållas gudstjänst på Rönnby en söndag i 

månaden. Soppluncherna är igång varannan tisdag. 

Frukostklubben har också startat upp och sker på fredagar 

med en inbjuden gäst. Nu på fredag är det Anders Lödöen 

som kommer. Denna vecka är det även förintelsens 

minnesvecka. 

 

 §9 
 
Information från ordförande   

Till nästa församlingsråd kommer kyrkvärdarna i 

församlingen att bjudas in. Detta för att få en förståelse för 

vilka de är och vad de har för uppgifter. Ann-Marie som är 

kyrkvärd och inventarieansvarig tillsammans med Anette 

tar då upp frågan kring en utbildning som de skulle få kring 

inventariehantering. Pernilla ska ta denna fråga vidare till 

pastoratet. Ann-Sofie tipsar om en bra bok att läsa som 

kyrkvärd, ”Värda att vårda” av Pelle Söderbäck. 

Fråga kring lekmannaledd gudstjänstagenda tas upp då 

denna situation nyss blivit aktuell när en präst plötsligt blev 

sjuk. Vi bestämmer att diskutera detta mer nästa gång och 

se förslag på agenda som finns. 

Klädbytardagarna kommer gå av stapeln i Önsta kyrka 25-

26/3.  
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 §10 
 

Övriga frågor Charlotta tar upp frågan om att gå en onlinebaserad Fairtrade-

utbildning för att bli Fairtrade ambassadör.   

  

 §11 
 

Nästa församlingsråd Nästa församlingsråd kommer ske 28/3 kl. 17:30 i Mariasalen 

 

  

 §12 

 
Avslut av mötet  

 Ordföranden tackar samtliga närvarande för dagens 

sammanträde och förklarar mötet avslutat.  
 
 
 

Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Charlotta Numan 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Ann-Sofie Berglund 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Arne Sellberg 

 


