
Äsundens församlingsråd Protokoll 2019-02-11

Plats: Gällstads församlingshem Tid: 18.00-20.30

Närvarande:

Inge Klasson Gällstad

Lisbeth Gustafsson Gällstad

Björn Cederkull Marbäck

Ingvar Klassan ordförande Grönahög

Ingela Sörensen Tvärred

Erén Svensson Tvärred

Birgit Andersson Finnekumla

Marianne Holmen Finnekumla

Rebecca Jansdotter-Hultqvist, församlingspräst

§ l Mötets öppnande och upprop

Ordförande Ingvar Klassan öppnade mötet med en andakt ur Cajsa Tengblads bok "5 minuters paus7

och förrättade upprop. Ett särskilt välkommen riktade ordförande till Erén Svensson som utsetts av
Lokala Rådet i Tvärred till ersättare i Församlingsrådet efter Janhenry Svensson.

§2 Val av justerande

Att justera dagens protokoll valdes Lisbeth Gustafsson. Justering äger rum i Gällstads församlingshem
fredag 15 februari kl. 10.00.

§ 3 Tillkommande ärenden

Följande ärenden tas upp under paragraferna 9-17:

Församlingsansvarigs punkt (Rebecca Jansdotter-Hultqvist)

Församlingskollekter

Ersättare i Församlngsrådet (Ingela Sörensen)

Elpianot i Grönahögs kyrka (Ingvar Klasson)

Samverkansavtal med Ansgars scoutkår Gällstad (Birgit Andersson)

Inventariefrågor (Ingela Sörensen m fl)

Kyrkans internationella arbete (Ingela Sörensen)

Medverkan i Tvärreds Nyheter, Vegbybladet m fl (Ingela Sörensen m fl)

Vem läser protokoll?

§ 4 Föregående mötes protokoll

Protokollet från Åsundens församlingsråd 26 november 2018 lades till handlingarna.
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§ 5 Representant från Åsundens församling vid ombyggnaden av Gällstads kyrka

Församtingsrådet beslutade

Att utse Inge Klassan som dess representant vid ombyggnaden av Gällstads kyrka. Församlingsrådet
önskar att Inge Klassan är med i planeringen och kallas till de samlingar då ärendet behandlas.

§6 Representant till kommunikationsgrupp Ulricehamns pastorat

Församlingsrädet beslutade

Att utse Ingela Sörensen

Ulricehamns pastorat.

representant för Åsundens församlingsråd i Kommunikationsgruppen i

§7 Vad händer i församlingen? Rapport från de Lokala råden.

Marbäck: Frans Öberg är ny ansvarig kyrkvaktmästare. Den senaste konserten i kyrkan var välbesökt

med ca 80 personer.

Grönahög: Antalet besökare i gudstjänsterna är i snitt 20-35 personer. Man uppskattar att det finns
möjlighet till ett rikt gudstjänstutbud i Grönahög. Julkonserten var välbesökt. Årligen görs utdelningar
från Filipafonden. En del av kapitalet är bundet i aktier vilka nu behöver säljas för att utdelningarna
ska kunna fortsätta. Frågan ställdes vem / vilka som är ansvariga i pastoratet för att verkställa detta?

Gällstad: Verksamhet enligt planering. Adventskonserten som genomfördes tillsammans md
Finnekumia- och Tvärredskören samlade nästan 400 personer. Kollekten till diakonin i Asundens

församling inbringade 7. 390 kr varav 1. 120 kr via swisch. Det finns önskemål om att denna
samverkan kan fortsätta. Inge får många frågor om ombyggnaden av kyrkan.

Tvärred: Offerter har inkommit från bl. a. Kasthalls om gångmatta. Medel, som tas ur Tvärreds

fonder, har tidigare äskats (500.000 kr). Offerten är på 430.714 kr exkl. moms, 540.000 inkl. moms.
Även den summa som överstiger de äskade medlen önskar man ta ur sina fondmedel.

Finnekumla: Advents- och julgudstjänsterna med sång- och musikinslag har varit välbesökta.

Kyrkvärdarna har ansvarat för kaffe, glögg och pepparkakor och många tända marschaller på vägen
till kyrkan. KAE har erhållits, 56.000 kr, för inköp av ett säkerhetsskåp / glasmonterskåp för
inventarier. Lokala Rådet har beslutat anta budet från Profsafe Anderstorp 69. 000 kr exkl. moms,

86.250 inkl. moms + frakt. Resterande medel, 30.250 kr + frakt, utöver KAE tas ur Finnekumlas

fondmedel.

§ 8 Representant från Åsunden i Humanfonden

Församlingsrådet beslutade

Att till representant för Äsundens församling i Humanfonden efter Inge Klassan utse Ingela Sörensen.
Inge gav en kort redogörelse för Humanfondens sammansättning och verksamhet. Humanfondens
ledamöter samlas 4 gånger per år. Vid varje tillfälle delas ca 50. 000 kr ut till personer som ansökt om

bidrag och som enligt personal inom diakoniverksamheten anses vara berättigade till bidrag.
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§9 Beslut om obeslutad kollekt Marbäck. Församiingskollekter. Redovisning av inkomna

kollekter.

Församlingsrådet beslutade

Att kollekten i Marbäck 12 december 2018 ska tillfalla Barnverksamheten i Åsunden.

Församlingskollekter beslutades:

Tvärred april-juli se bilaga l.
Marbäck april-juli se bilaga 2
Finnekumla 2019 Diakonin i Åsundens församling utom juli-augusti då församlingskollekten

tillfaller Sommarkyrkan i Finnekumla

Gällstad enligt tidigare beslut
Grönahög enligt tidigare beslut

Församlingsrådet efterlyser redovisning av inkomna kollekter. l kyrkornas kollektbok redovisas
endast inkomna kontanter. Hur mycket som inkommit via swisch får kyrkvärdarna / Lokala
råden/gudstjänstbesökarna inte veta om inte personlig kontakt tas med pastorsexpeditionen.
Församlingsrådet föreslår
Att inkomna kollekter förs in i pålysningsboken och informeras om i kommande gudstjänster.
Rebecca tar med sig frågan till ledningsgruppen.

§10 Ersättare från Tvärred i Församlingsrädet

Församlingsrådet beslutade föreslå Kyrkofullmäktige
att Erén Svensson utses till ersättare i Församlingsrådet efter Janhenry Svenson som avlidit.

§11 Inventarieansvarig kyrkvärd i Tvärred. Information om inventarieregistren efterlyses.

Församlingsrådet beslutade
Att utse Ingela Sörensen som inventarieansvarig kyrkvärd i Tvärred efter Janhenry Svensson.

Från alla Lokala råden ställdes frågor om inventarieregistren: Dataprogram? Hur sker
kompletteringar? Ansvar? Hur kommer kyrkvärdarna åt inventarieförteckningarna? Var förvaras de
gamla inventarieböckerna? Dessa frågor ställdes redan för ett år sedan (Protokoll från Åsundens
församlingsråd 2018-02-10 §10) men någon information från pastorsexpeditionen har inte kommit.

§12 Elpianot i Grönahög

Ingvar Klassan informerade om att elpianot i Grönahög är trasigt och inte kan repareras.
Församlingsrådet beslutade

Att överlämna frågan till Kyrkorådets arbetsutskott / Kyrkorådet för beslut om inköp.
Församlingsrådet instämde i Lokala Rådets mening att ett elpiano behövs i Grönahögs kyrka.

§13 Rutiner vid inköp

Församlingsrådet efterlyser rutiner som gäller vid inköp bl. a. Vilka affärer har pastoratet upphandling
med? Vilka har rätt att handla t. ex. matvaror och blommor? Kan ideella medarbetare göra inköp?
Attesträttigheter?

cU--



§14 Samverkansavtal mellan Ansgars scoutkår och Åsundens församling

Ansgars Scoutkår Gällstad har genom Pernilla Wettterstrand lämnat in ett förslag till Samverkansavtal
mellan Ansgars scoutkår Gällstad och Åsundens församling. Bakgrunden är att enligt Scouternas
nationellt antagna stadgar ska verksamheten inte ha en kyrklig / kristen inriktning utan vila pä
allmänmänskliga värderingar. Undantag kan göras om samverkansavtal ingås med en organisation
och tillägg görs till de nationellt antagna stadgarna. Se bilagor.

Församlingsrådet beslutade

Att godkänna samverkansavtaiet under förutsättning att Ansgars scoutkår gör detsamma vid sin
årsstämma 27 februari 2019.

§ 15 Representant i pastoratets internationella arbetsgrupp

Församlingsrådet beslutade

Att utse Ingela Sörensen till Åsundens församlings representant i pastoratets internationella
arbetsgrupp.

§16 Medverkan i lokala blad

l Vegby och Tvärred finns lokala informationsblad, Vegbybladet resp. Tvärreds nyheter, om vad som
händer i det egna samhället. Hittills har avgiften för att få ha en sidas information om vad som
händer i kyrkan och församlingen kostat 1. 000 kr resp. 600 kr. Frågan har kommit från tidningarnas
redaktörer hur avgiften ska debiteras pastoratet.

Församlingsrådet ser det som en stor tillgång att få medverka i dessa blad som har ett stort intresse i
lokalbefolkningen.

Ingela tar med sig frågan till Kommunikationsgruppen. Rebecca försöker reda ut vilka rutiner som
gäller.

§16 Församlingsansvarigs punkt

Rebecca Jansdotter-Hultqvist är församlingsansvarig präst i Äsundens församling. Rebecca
informerade om anställningsförhållanden, om pastoratets ledningsorganisation och att hon ser fram
emot att arbeta i Äsundens församling.

Pä gäng:

- Arbetsråd med anställda varje tisdag. Hur får församlingsinstruktionen genomslag i vårt arbete?

- 28 mars Välkommen till kyrkan. Presentation av all verksamhet i församlingen mm. Även om
liknande träffar kan ske även i församlingens andra kyrkor är det önskvärt att vi från hela
församlingen möts i Gällstad 28 mars. Förhoppningen är att våra kyrkor ska vara en plats dit man kan
komma både för att få vara sig själv och hämta ny kraft.

- Ombyggnaden av Gällstads kyrka. Vid en träff med Pål Dunér har alla anställda fått möjlighet att
framföra sina synpunkter på vad som behövs för församlingshemsverksamhet i Gällstads kyrka.

- Åsundenbladet. Förslag till ny layout presenterades. Innehåll och kostnader diskuterades.

- Åsundens familjeläger 23-24 mars på Åsundsholm. Anmälan senast l mars. Lägrets
avslutningsgudstjänst hålls som en offentlig gudstjänst i och med att gudstjänsten i Finnekumla kyrka
24 mars flyttas till Äsundsholms kapell.
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Rebecca ska sammanställa de anställdas verksamhetsberättelser till en gemensam för Åsundens
församling. De Lokala råden är också välkomna att lämna in redogörelser för det gångna året till
Rebecca senast 5 mars.

- Gällstaddagarna. Rebecca håller kontakt med ICA-Anders, Inge stöttar.

§17 Vem läser protokollen?

Med anledning av att frågor som tagits upp i protokollen från de Lokala råden och Församlingsräden
ofta inte uppmärksammats av berörda anställda eller av kyrkorådet ställs frågan vilka rutiner som
finns / behövs för att kommunikationen mellan de olika nivåerna i pastoratet ska fungera

tillfredsställande för alla berörda parter.

§18 Nästa möte

Nästa möte i Församlingsrådet äger rum den 3 juni i Grönahögs församlingshem. Rebecca uppmanar

varje ledamot att läsa igenom församlingsinstruktionen och reflektera över hur den kan omsättas i
det lokala arbetet i Asundens församling.

Gällstad den 11 februari 2019

Birgit Andersson

Justerat i Gällstad den 15 februari 2019
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Lisbeth Gustafsson

justerande
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Ingvar Klassan
ordförande


