
PROTOKOLL
FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum §§39-49
I ÖNSTA FÖRSAMLING      2022-04-25

Plats och tid Mariasalen Önsta Gryta K:a kl. 18:00 – ca. 20:00
Närvarande ledamöter Karin Larses, ordförande

Yngve Anderberg
Ann-Sofie Berglund
Elisabeth Granberg
Martin Andersson, tf kaplan. (Behöver lämnar mötet ca. kl. 
19:00.)

Frånvarande ledamöter:
Anette Lindström (anmäld frånvaro)
Per-Åke Olofsson (anmäld frånvaro)
Charlotta Numan (anmäld frånvaro)

Närvarande ersättare Joakim Arnstjerna, sekreterare (tf ledamot för Anette L)
Kristina Liderfelt Andersson (tf ledamot för Per-Åke O)
Ann-Marie Thorvaldson (tf ledamot för Charlotta N)
Arne Sellberg

Övriga närvarande Malin Lindström, PO-chef för område norr
Michael Turner, samordnare Önsta församling

§39
Inledning 1. Ordföranden, Karin Larses, hälsar ledamöter, ersättare, tf 

kaplan, samordnaren och PO-chef Norr välkomna. Den 
inledande andakten leds av Karin Larses.

Innan mötet har Församlingsrådet förevigats på bild utomhus 
av en av Karin Larses bokad fotograf som anlitats av Västerås 
stift.

Den nya PO-chefen för område norr, Malin Lindström, hälsar 
denna kväll på hos Önsta församlingsråd och presenterar sig 
samt svarar på frågor från medlemmar av FR. Malin L behöver
lämna mötet då Önsta FR:s sammanträde fortsätter.

§40
Upprop 2. Närvaro och frånvaro noteras av Joakim Arnstjerna, 

sekreterare.

§41
Justering av protokoll 3. Församlingsrådet beslutar

att utse Yngve Anderberg till justeringsperson.



2022-04-25

§42
Föredragningslistan 4. Michael Turner, samordnare, upptäcker att han missat att 

ordna en ny tid för möte mellan Församlingsrådet och 
personalen i Önsta församling. Den ursprungliga tiden den 1 
juni 2022 kolliderar med körövningar inför framträdande. Han 
tar upp detta under 10. Övriga frågor a) 1/6.

Församlingsrådet beslutar

att i övrigt fastställa föredragningslistan, tillika dagordningen,
utskickad 2022-04-13 av Michael Turner, samordnare.

§43
Föregående protokoll 5. Mötet har att hantera två tidigare protokoll: 1) Protokollet 

från Församlingsrådet 22 februari 2022 med justeringar, samt 
2) protokollet från Församlingsrådet 24 mars 2022.

Församlingsrådet beslutar

att 1) lägga protokollet från Församlingsrådet 2022-02-22 med
justeringar till handlingarna samt

att 2) lägga protokollet från Församlingsrådet 2022-03-24 till 
handlingarna.

§44
Samordnaren rapporterar 6. Michael Turner, samordnare, samt tf kaplan Martin 

Andersson, berättar att den nya PO-chefen för område norr; 
Malin Lindström, officiellt kommer att välkomnas den 22 maj 
kl. 11:00 i Gideonsbergskyrkan. Domprost Daniel Eklund 
kommer att hålla i välkomnandet på plats. Från Församlings-
rådet kommer åtminstone Elisabeth Granberg att medverka 
med textläsning under gudstjänsten.

Michael Turner rapporterar vidare att mässan i Önsta-Gryta 
kyrka 2022-05-22 kl. 16:00 kommer att ledas av Jenny 
Ludvigsson, präst, och Viktor Backlund, präst/pastorsadjunkt. 
Vid detta tillfälle kommer Viktor B att avtackas av Jenny L 
efter hans ettåriga tjänstgöring som pastorsadjunkt i Önsta 
församling. Jenny L har varit Viktors handledare under året.

Vid samma tillfälle kommer församlingens kyrkomusiker 
Emmy Algefors att avtackas då hon påbörjar en ny tjänst i 
Arboga. Likaså kommer Michael Turner att avtackas då han 
påbörjar sin heltidstjänst i Domkyrkoförsamlingen. Gällande 
Önsta församlingsråd kommer även Yngve Anderberg vid 
tillfället att avtackas efter sina perioder av ordförandeskap. 
Samtidigt kommer Karin Larses, ny ordförande i Önsta FR, 
också att hälsas välkommen den 22 maj i ÖGK.

Beslut ej tillämpbart.

Ordf Just Sekr



2022-04-25

§45
Inkomna skrivelser 7. Vid Församlingsrådet noteras följande inkomna skrivelser:

 Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift nr 1 – årgång 
121, februari 2022.

 Nyhetsbrev från Svenska kyrkans unga + 2 affischer.

Ovan inkomna skrivelser placeras i ÖGK. 

Beslut ej tillämpbart.

§46
Rapporter 8. Rapporter: Representanter för Sveriges kristna råd kan 

rapportera från årsmötet.

Beslut ej tillämpbart.

§47
FIN 2023-2026 9. Församlingsinstruktionen 2023-2026: Församlingsrådet 

saknar fortfarande en aktuell omvärldsanalys från Västerås stift
och för arbetet med FIN. Samtidigt konstateras att Önsta 
församlingsråds egna och inofficiella FIN, för den nuvarande 
perioden 2019-2022, den som ligger till grund för Västerås 
pastorats FIN, är ett gediget arbete och som Församlingsrådet 
ställer sig bakom efter några justeringar. Dokumentet 
överlämnas sedan till Malin Lindström, PO-chef norr, dock ej 
senare än fredag den 29 april 2022.

Församlingsrådet beslutar

att Joakim Arnstjerna, sekreterare, uppdaterar Önsta 
församlingsråds FIN efter överenskommelse med hur det ska 
göras med övriga i FR och sänder denna till Malin Lindström 
senast 2022-04-29. Önsta FR ställer sig bakom att dokumentet 
utgör ett första bidrag till FIN 2023-2026. Dokumentet ses som
ett levande dokument och kommer fortlöpande att uppdateras, 
ex. då aktuell omvärldsanalys finns att ta del av.

§48
Övriga frågor 10. a) Michael Turner, samordnare, upptäcker att han missat att

ordna en ny tid för möte mellan Församlingsrådet och 
personalen i Önsta församling. Den ursprungliga tiden den 1 
juni 2022 kolliderar med körövningar inför framträdande.

Michael uttrycker svårigheter med att kunna bestämma en 
alternativ tid till den 1/6 för möte mellan FR och personalen. 
Dessutom söks en efterträdare till Michael T med dubbel roll 
som både samordnare och kaplan. Tf kaplan och blivande tf 
samordnare, Martin Andersson, har av förståeliga skäl inte 
hunnit hantera frågan. 

Ordf Just Sekr



2022-04-25

Församlingsrådet beslutar

att ett möte med personalen i Önsta församling nu bäst 
förläggs i anslutning till upptaktsdagarna för höstens termin. 
Den blivande samordnaren i Önsta församling bestämmer i 
samråd med Önsta FR lämpligt tillfälle. Datumet den 7 
september nämndes som ett lämpligt förslag.

§49
Avslutning Ordföranden tackar samtliga närvarande för dagens 

sammanträde och förklarar mötet avslutat.

Underskrifter: Sekreterare _______________________
Joakim Arnstjerna

Ordförande _______________________
Karin Larses

Justerare _______________________
Yngve Anderberg

Ordf Just Sekr
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