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PROTOKOLL FÖR ÄSPEREDS KYRKORAD 

Plats:	 hemma hos Lars-Ingvar Larsson 

Tid:	 kI.19.00-20.30 2008-10-28 

Beslutande:	 Lars-Ingvar Larsson 
Camilla Rosel! 
Ulf Johansson 
Barbro Johansson 
Gunnel Romild 

Övriga deltagande: 

Sekreterare: 

Justerande: 

Ordförande: 

Doris Nybo 

Camilla Rosel! 

BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Äspereds kyrkoråd 

Sam manträdesdatum : 2008-10-28 

Datum för ans lags 
uppsättande : 

Datum för anslags 
nedtagande: O<f';Q 23 

Förvaringsplats för 
protokoll : Pastorsexpeditionen i Toarp 

Underskrift : Lars-Ingvar Larsson 
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ÄSPEREDS KYRKORÅD PROTOKOLL 

2008-10-28 

§ I . Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 2. Ti II protokolljusterare utsågs Gunnel Romild. 

§ 3. Ulf informerade om bygget; 
Arbetet framskrider enligt tidsplanen. 
Byggruppen har möte var J4; e dag. Justeringar från ordinarie byggplan görs 
under byggets gång, bl.a. skall centraldammsugare installeras och en stor ek 
belysas. De sex stora ljuskronorna från det gamla församlingshemmet skall 
placeras i kyrktorget samt i kyrksalen. 

§ 4. Ordföranden informerade om de större evenemangen i höstens program. 

§ 5. Julgransplundringen blir lördagen den 10 januari kl. 16.00 i missionshuset. 
Ordföranden tillfrågar Församlingsrådet, vid möte den 11111, om Kyrkorådet 
och Församlingsrådet gemensamt kan anordna festen. Datum för planering av 
densamma kommer således efter mötet den 11/11. (Planeringsrnöte får festen 
kan eventuell t bli den 9/12 kl. 19.00). 
Doris frågar Elisabeth Öhrn om Barnkören kan medverka. 
Vi avvaktar med att kontakta Vänga spelmän; kanske kan vi lösa musiken 
själva. 

§ 6. Val till Kyrkoråd sker 2009. Kyrkorådet skall vid nästa möte utse en 
nomineringsgrupp vilken skall arbeta med att ta fram en programförklaring samt 
en personlista till kyrkorådsvalet. En stor bredd på nomineringsgruppen är 
önskvärd då det kan bidra till att fä fram en lista med 12 personer plus 
suppleanter vilka är en god representation av Äspereds församling. 

§ 7. Övriga frågor: 

Ordföranden påminde, samt bad övriga kyrkorådsmedlemmar, att påminna alla 
och envar om att inte glömma skriva på listan i missionshusets entre gällande 
städning av arbetsbod på bygget. Tider och instruktioner finns på listan. 

§ 8. Ordföranden avslutade mötet. 
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Sekr ~ Justerare 




