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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid: Skypemöte onsdagen den 27 maj, 18.30- 20. 05

Beslutande: Markerade med x, tjänstgörande ersättare med xx, endast
närvarande med xxx.

Närvarande Ledamöter
x Anders Persson
x Mikael Ekman

Inger Henricsson
Owe Hjalmarsson

x Anna Theander

Närvarande Ersättare
xx Helena Persson

xx Helge Hesslefors
Hanna Hof

Utses att justera: Helge Hesslefors och Ande^ Persson ; r , Paragrafer 1-10
Underskrifter Sekreterare: (.... ̂ jbf^ f^t:i ^^v^i^~^y^Underskrifter

.^.5i^-

Ordförande:"^ .̂ Q^f^L^. ;±:^1-^^:?^:.

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Ulricehamns forsamlingsråd
Sammanträdesdatum: 2020-05-27

Datum för anslags uppsättande: olOoZO^C'^. --
Datum för anslags nedtagande: AO^iO-rj-i-^ '} n

Förvaringsplats för protokollet Kyrkoarkivet, V. Kyrkogatan 3B Ulricehamn

Underskrift:

Utdragsbestyrkande
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§ l Mötets öppnande
Anders öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2 Val av justerare
Till att justera protokollet utses Helge och Anders.

§ 3 Föregående protokoU
Föregående protokoll summeras.

§ 4 Förändringar i församlmgen pga. pandemin COVID-19
Hur funkar det med gudstjänsterna nu? Vad gör vi om vi blir för många? Hur
hanterar vi utegudstjänstema - när man kanske behöver vara inne pga. av
vädret? Vilka tekniska hjälpmedel finns till hands?
Kan man visa utegudstjänsten inne i kyrkan till exempel?
På Kristi himmelfärdsdagen blev det för många personer ute och några gick in i
kyrkan så att det blev under 50 Gudstjänstdeltagare ute. Martin föreslår att
predikan är utskriven och de övriga får gå till Församlingsgården om det blir för
många. Med start på söndag är det först 9.30 inomhus och sedan ute klockan 11.
Martin föreslår då att söndagsskolan blir 9. 30. Ett förslag är att låta de som är
inne i kyrkan får höra ljudet. Vi beslutar att avvakta med detta. Det är ett arbete
att få tekniken att fungera. Vi får också tänka på vaktmästaren får mer jobb. När
Gudstjänst sker i Församlingsgården får någon får ta del av den utskrivna
predikan som även har psalmförslag. Prästen går ner till Församlingsgården och
delar ut nattvarden.

§ 5 Askningar för 2021 Vad kan vi använda dessa till?
Vi har till en börja med 15 000 kronor att disponera förutom de fonder vi kan söka
ur. De är fria att använda för att utveckla något i församlingen, allt från
kompetensutveckling till eventuella blommor. I år har vi inte använt något än. Vi
har tidigare diskuterat nytt mixerbord då det skulle kosta förhållandevis mycket
att laga det nuvarande. Ett nytt kostar 6-8 000 kronor och en reparation av det
nuvarande ca 3 500. Martin föreslår att äska 10 000 kronor. Anders föreslår att

man utreder hur behovet ser ut när det gäller Ijudanläggningen. Om det blir en
större summa som behöver investeras så blir det en fråga för Kyrkorådet. Martin
menar att det också är bra att det finns en buffert att ta ur för exempelvis en
studieresa. Vi behöver tänka till hur framtidens Ijudanläggning ska se ut i
Ulricehamns kyrka och vilka investeringar som krävs. 0201-fonden skulle man
kunna använda under 2021. För ett framtida Ijudsystem om utredningen finner det
lämpligt. Ana frågar hur det är med söndagsskolans behov. Helena föreslår att
man får tänka till. Möjlighets fler böcker till söndagsskolan. Martin föreslår att
söndagsskollärare får åka på någon kompetensutveckling. Helena påpekar att det
kan vara svårt att hitta lämpliga kurser. Anna föreslår metodmaterial eller
inredning till söndagsskolan. Ulricehamns kyrkas prydande 15000. Helge
påpekar att de i de nya lokalerna i Församlingsgården har det inte framkommit att
något saknas. Martin har inte hört något om detta. Annars kan fond 0200 användas
för detta.
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§ 6 Beslut om kollekter
14/6 Hela människan
20/6 VOI
21/6 Diakonin i församlingen
27-28/6 Konfirmation, Diakonin i församlingen
5/7 Senapskomet
2/8 Diakon i församlingen
30/8 Diakonin i församlingen
5/9 Konfirmation, Diakonin i pastoratet
20/9 VOI
25/10CREDO

§ 7 En indragen musikertjänst i pastoratet. Vad kommer det att innebära?
Martin berättar om beslutet. Inför sammangåendet har man sett över tjänsterna.
En musikertjänst i Gällstad dras in pga. en person gått i pension och tjänsten
kommer inte att återtillsättas. Med tanke på det nya pastoratet ses hela
personalstyrkan över. Helge påpekar att det finns 3 körer i Marbäck som nu inte
har en given ledare. Helge menar att vi måste ha en förståelse för dessa
förändringar och de reaktioner de kan väcka.

§ 8 Övriga frågor
Ett förslag har kommit från Kerstin Svensson, om vi vill köpa presenter till några
personer som har anknytning till församlingen på olika sätt. Vi bifaller detta.
Helena frågar vem som ansvarar för det hela och Martin säger att han och Kerstin
ordnar detta.

Helge påpekar att Henrik inbjuder till ett öppet möte på Facebook. 4 juni klockan
18. Detta gäller för alla i Kyrko- och församlingsråden.

§ 9 Nästa möte
Nästa möte blir 2 september.

§ 10 Mötets avslutande
Mötet avslutas och Helge leder en bön.


