Protokoll Tvärreds lokala råd i Åsundensförsamling Ulricehamns pastorat.
Sammanträdesdatum2020-05-19.Tid ochplats kl 18.30-20.30 i Tvärreds församlingshem.
Beslutande: IngerAndersson, Gun-Britt Boger, Matts Hedberg, Henrik Hultin, Erén
Svensson, IngelaSörensen(ordförande).

§15. Sammanträdets öppnande.
Ordföranden hälsar alla välkomna och unisont läses "Bön vid sammanträde".

§16. Val av ordförande och sekreterare
Till mötets ordförande utses Ingela Sörensen och till sekreterare Erén Svensson.

§17.Till att justera dagensprotokoll utses Gun-Britt Boger.
§18. Mötets utlysande godkännes.
§19. Dagordningengodkännes.
§20. Föregåendeprotokoll
Lästesigenom och ladestill handlingarna.
§21. Information från kyrkorådet och kyrkofullmäktige
Kyrkorådetden 15/4-20, behandladeårsredovisningengällande2019. Kyrkofullmäktigeägde
rum den 6/5-20via länkoch därfastställdesårsredovisningenmed åretsbudget. Gravtaxoma
blir oförändradeför2021. Protokoll finnaatt läsafråndessamötenpå Svenskakyrkan i
Ulricehamns hemsida.

§22. Sammanslagningenmed Redvägoch SödraVing$ pastorat
Inga möten har ägtmm pga coronakrisen, men annons är ute angående ny kyrkoherde till
januari 2021 i vårt pastorat.

§23. Svenska kyrkan i Åsundensförsamling i coronatider
* Det öppnasupp förgudstjänsterigen frånden 1/6 men dåutan kyrkvärdar.
* Frånden 22/6 t.o.m. 16/8 kommer vi att ha öppenkyrka i Tvärredmellan kl. 10-18varje
dag.
* Vandringsgudstjänsterkommer att vara i Tvärredden 28/6 och 6/9 mellan kl. 10-18. En
kortare vandringpå 1-2 kom och en längrevandringpå5-6 km.
* Det kommer ocksåatt vara en del friluftsgudstjänsterunder sommarenmed start den 24/5 i
Tvärredskyrkomin.
* "Musiki sommarkväll"kommer att genomförasden24/6 och 12/8 i Tvärredskyrka.
§24. Predikoturer, kollekt och kyrkvärdar
Diskuterade problemet dåall kollekt kan ske via swisch och att det dåinte gåratt redovisa i
kollektboken.

§25. Skrivelser och protokollsutdrag Inga skrivelser eller protokollsutdrag gicks igenom.
§26. Övrigafrågor
* Gräsklippning vid kyrkominen kommer att ske den 18/6 inför friluftsgudstjänsten den 23/6
* Hembygdsföreningens kyrkogårdsgmpp kommer att fortsätta sitt arbeta med att sköta
gravarnasom tidigare.
* Hissar flaggan vid kyrkan den 31/5 (Ingela), 6/6 och 20/6 (Erén)

* Arbetet medattverkställa beviljade äskandenfortlöper. Lekplatsen utanför
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Till samtalsmottagningen/ vilrummet/ plats för sorgesamtal i församlingshemmet kommer
möbler att handlas in. Frågetecken angående om psalmbokshylloma och fönstersmygarna
kommer att göras under 2020. IS tar kontakt med Boije Erlebo om nytt äskande från våra
gåvofonderblir nödvändigt.
Vi ska utreda om man kan ansökaom KAE-bidrag för ett värdeskåp i Tvärreds kyrka.
§27. Nästa möten

Nästamöte planeras till måndagen den 14 september kl 18. 30 i Församlingshemmet.
§28. Avslutning

Ordföranden tackade deltagarna för insatsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
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Ingela Sörensen

( Gun-BrittBoger

