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Rebecca Jansdotter Hultqvist, komminister

LTe tmled.des med IJUStändningoch P^lmläsning samt en tyst minnet för att hedra minnet av Jan-

Henry Svensson, Tvärred, som avlidit efter en kort tids sjukdom.
§58 Mötets öppnande och upprop

Ordförande Inge Klassan öppnade mötet och förrättade upprop.
§ 59 Val av justerande

;XS'^doS::tolkOOSova'des Llsbelh Gustafsson-Justenne äger rum i Gällnads församlin^ern

§ 60 Föregående mötes protokoll

Ordföranden gick igenom föregående mötes protokoll som därefter lades till handlingarna.
§ 61 Rapporter

o^and!nm.eddelade att ett posltivt förhandsbesked inkommit från Länsstyrelsen angående
ombyggnaden av Gällstads kyrka.

§ 62 Koilekter

Församlingskollekter i Åsundens församling har beslutats i de Lokala Råden. Se bilagor.

;;^r;:m£::^d^:^nsert'Gällstads & s säms k^rka de"19 de- - - "p?
§ 63 Framtidsfrågor

aRrTnec2COal'8"fb°^en^ehT,;^dlh å"sk°nn.adern3. påfas"ghetema har sti8" under de för^'ende
^^^^^d!:ha!!s^ostnaderna. ?-5m"j" 2019 budgeteras -derhållskostnadema'^^; mil,
Personalkostnaderna minskar till 29 milj. 2019, administrationen budgeteraTt'ill7milj"a u" "" """
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Ordföranden påminde om LINK-rapporten som även den pekade på starkt stigande
fastighetskostnader.

Vad vill vi? och Vad behöver vi? bör vara utgångspunkten i de fortsatta samtalen i våra lokala råd.

Rebecca påminde om att gudstjänstutveckling ska vara utgångspunkten i vårt fortsatta
utvecklingsarbete och att all verksamhet som vi bedriver ska leda mot det. Konfirmations- och

ungdomsarbetet ska leda till en ingång i gudstjänstlivet. Lägerverksamhet kan vara en del av det.
Förslaget väcktes att pastoratet bör ha en mer frikostig inställning till finansieringen för ungdomar
som vill delta i läger.

§64 Datum för sammanträden 2019

Följande datum för Församlingsrådets sammanträde fastställdes:

11 februari, 3 juni, 23 september, 25 november

§ 65 Besluta om hur lång tid ordf. resp. v. ordf. ska väljas

Församlingsrådet beslutade efter omröstning med 4 röster för och 3 röster emot att
ordförandeskapet ska cirkulera och att ordförande och vice ordförande ska väljas på ett år i taget.

§ 66 Vai av ordförande i Äsundens församlingsråd

Till ordförande valdes Ingvar Klassan, Grönahög.

§ 67 Val av vice ordförande i Äsundens församlingsråd

Till vice ordförande valdes Ingela Sörensen, Tvärred.

§ 68 Tillkommande ärenden

Hjärtstartare. l Lokala Rådet i Finnekumla-Vegby har behovet av hjärtstartare väckts.
Församlingsrådet beslutade hänskjuta frågan till Ulf Jonsson eftersom samtal förts på pastoratsnivå
om behovet av utbildning i hjärt- och lungräddning.

Åsundenbladet / Kyrkbacken. Från Lokala Rådet i Finnekumla-Vegby har synpunkter lämnats på
utformningen av Åsundenbladet. Frågan har ställts om samproduktion med Kyrkbacken kan ske.
Rebecca redovisade vilka idéer hon har om Äsundenbladet och hur nästa nummer kan användas dels

för presentation av verksamheten och av henne som ny församlingspräst, dels för inbjudan till en
samling i kyrkan. Församlingsrådet beslutade fortsätta med Äsundenbladet i sin nya form och
fortsätta sköta utdelningen ideellt.

Belysning. Björn Cederkull påtalade behovet av bättre belysning vid gången utanför kyrkan i Gällstad.

Medel til! fiber i Grönahög. Lokala Rådet i Grönahög önskar överföra i år beviljade medel för fiber ur
stiftelse och gåvofond till Kyrkliga syföreningen i Grönahög så att dessa medel kan vara tillgängliga
när fiberdragning sker i Grönahög. Ingvar Klasson tar med frågan till Kyrkorådet.

Predikokurs. Ingela Sörensen, Tvärred, informerade om predikokurs för ideella medarbetare.
Rebecca uppmuntrade intresserade att söka utbildningen. Finns intresse bör behovet av finansiering
väckas i pastoratet.

Ny kyrkvärd. Kent Johansson är ny kyrkvärd på Ekero.
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§ 69 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Gällstad26 november 2018

Birgit Andersson
^ - y-.~-^.__

Justerat i Gällstad 30 november 2018
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Ordförande
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justerande


