
Åsundens församling
Lokala rådet i

Finnekumla - Vegby

Plats:

Närvarande beslutande:

sid. 3

Frånvarande:

Övriga:

§16 Mötets öppnande

PROTOKOLL 2020-09-01

Finnekumla Församlingshem

Birgit Andersson
Maritha Wegstrand
Gun-Britt Andersson
Marianne Holmen
Leif Reinholdsson

Birgitta Kumpumäki

Claes Holmen

Boj e Elebo

Vi startade sammanträdet med att ordföranden öppnade
sammanträdet och läste "bön vid sammanträde".

;17 Protokolljustering Till justerande jämte mötets ordförande valdes
Gun-Britt Andersson

Tid för justering fredag 4 september kl. 11. 00
hos Maritha Wegstrand

§18 Godkännande
av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes med tillägg
om Allahelgonahelgen och examnesarbete från Borås

§19 Församlingshemmets Boje informerade om olika alternativ för församlinghshemmet
framtid - Boje Elebo l. Rivning och bygga ny liten lokal för vaktmästaren

och viss sommarverksamhet.

2. Sälja till en spekulant för billig penning med förbehåll att
skriva ett 10-årskontrakt med möjlighet för kyrkan att
fortsätta i lokalen för skälig hyra. Spekulanten planerar
att rusta upp lägenheten och hyra ut den.

3. Istället för att riva och bygga ny liten lokal.
Lägg pengarna på att rusta upp huset och lägenheten och
hyra ut själva för att få in till driften

LR diskuterade och enades om förslag nr 3 med
motiveringen attfunkar inte det så har vi i alla fall försökt
innan vi tar ett drastiskt beslut

Utdr.

Boje

---; .»



§20 Protokoll från
föregående möte

Protokoll från föregående möte 2020-02-03
gicks igenom och lades till handlingarna.

sid. 4

§21 Rapport från
FR - KR - KF

Birgit lämnade information om samgåendet med
Södra Ving och Redväg. Interimstyrelsen arbetar vidare
Ny kyrkoherdetjänst har utannonserats. 4 sökande var
intresserade. Beslut kommer 16/9

§22 Församlingskollekter Vid gudstjänster under 2020 går kollekten till
Diakonin i Äsundens församling
se föregående protokoll

§23 Sommarkyrkan 2020 Sommarkyrkan som planerades blev ändrad till Öppen
kyrka istället p. g.a. Coronapandemin
Kyrkan är öppen dagligen mellan kl. 10-19 t. o. m. 30/9
Monica Johansson har sjungit in psalmer som spelas
upp en gång i halvtimmen

Detta har varit positivt att döma av många namn i gästboken
Synpunkter har framförts från församlingsbor både
ang. arbetet inne i kyrkan i samband med gudstjänst och på
skötseln av kyrkogården.

Noteras kan att det är nödvändigt att de som vikarierar som
vaktmästare under sommarmånaderna får en ordentlig
genomgång och information om vad arbetet innebär.
Denna sommar har det inte varit bra

Utdr.
Kyrko-
gårds-
forvaltn

§24 Utvärdering av
sommaren till

Mikael Henning

Mikael har bett om en utvärdering av hur sommaren varit

Öppna kyrkor
För Finnekumlas del har det varit positivt, många besökare
Inspelade gudstjänster
Bra

Vandringsgudstjänster
Bra, men vandringsgudstjänst och tjänst i kyrkan på samma
tid och ställe bör undvikas.

För många stationer, fråga markägare om lov att sätta upp.
Bör vara tydligt att lapparna ingår i vandringsgudstjänsten
Trekvart med bibeln
Bra

Övrigt har vi inga synpunkter på



sid. 5

§25 Konservering av
textilier i Finnekumla

Om inte KAE räcker till så tas medel för Finnekumlas Utdr.
räkning från Elsa Stombergs fond Boje

§26 Flytt av bänkar och
säkerhetssåp

Då vårt äskande från november tydligen trillat mellan Utdr.
stolarna så skickar vi in ett nytt. Boj e
Vi äskar 25. 000 samt att om detta inte räcker så tas och
resterande medel ur Elsa Stombergs fond. Carina

§27 Vegbybladet Deadline är 14 september för utskick v 40-41

§28 Gåvor till Finnekumla Tack till Christina Rhenström som har skänkt en gammal
familjebibel som har tillhört hennes mormor Signe Sporre
(Birgit Th. Sparres mor) Den förvaras i församlingshemmet
Tack även till dödsboet från Ingegerd Alsing som har
skänkt dagböckaer från 1952 - 2011. Dessa förvaras i
församlingshemmet

§29 Övriga frågor

Vegby 2020-09-04

Maritha Wegstrand sekr.

Gun-Britt Andersson

^^<

Dagen före Allahelgonhelgen har vi kyrkan öppen
enl. tradition men det blir Corona-anpassat

Fått förfrågan om elever från Bäckängsskolan i Borås får
komma och göra ett "Examensarbete omfladdermössen " i
tornet i Finnerkumla kyrka.
För vår del är det ok, men skolan får kolla upp så att de
har försäkringar som gäller.

Därefter förklarade ordföranden mötet avslutat.

Vi skickar en kopia av protokollet till ordföranden i
Församlingsrådet

-..Birgit Andersson
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Kungörelse om protokollets justering i laga ordning anslagen i Åsundens församlir
2020

Intygar_


