
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid: Församlingsgården, serveringslokalen. Onsdagen den 7 oktober, 17.30- 18. 55

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

Närvarande Ledamöter
x Anders Persson
x Mikael Ekman

x Inger Henricsson
x Owe Hjalmarsson
x Anna Theander

Närvarande Ersättare
xx Helena Persson

xx Helge Hesslefors, från 18. 15
Hanna Hof

Utses att justera: Inger Henricsson och Anders
Underskrifter

Per,sson , ^ , Paragrafei
.^^W ^^A^

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Ulricehamns församlingsråd
Sammanträdesdatum: 2020-10-07

Datum för anslags uppsättande:
Datum för anslags nedtagande:

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift:

Kyrkoarkivet, V. Kyrkogatan 3B Ulricehamn

Utdragsbestyrkande



§ l

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

Mötets öppnande
Anders öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utsågs Inger och Anders.

Föregående protokoll
Föregående protokoll är från 2020-09-02 Och finns på hemsidan under förtroende-
valda och protokoll.
(https://www. svenskakyrkan. se/ulricehamn/forsamlingsradet-ulricehamn)
Vi beslutar att lägga det till handlingarna.

Beslut om retroaktiv kollekt - 13 juni
Martin informerar oss orsaken till att kollekten 13/6 inte kunde gå till, diakonin i
församlingen. Det var redan bestämt att den skulle gå till barn- och
ungdomsverksamheten i pastoratet. Vilket vi förstås bifaller.

Ledamöter i ekumeniska rådet

Anders och Inger är våra representanter i rådet. Inger önskar ställa sin plats till
förfogande. Martin redogör för gruppens syfte och representant är lämpligt att
välja ur Församlingsrådet. Vi bestämmer att vänta med at välja en ny representant
till ett senare möte.

§ 6 Församlingens gudstjänster pga. pandemin COVID-19
Hur tar vi med det positiva som hänt med familjemässorna?
Martin delger information om vad Krisgruppen i pastoratet diskuterat. Beslut om
fler deltagare under Gudstjänsterna, men vi måste ändå alltid hålla minst l meters
avstånd mellan deltagarna. Det innebär att det kommer att begränsa antalet
möjliga deltagare. Vi ser det som ett bra alternativ att fortsättningsvis, vara både
i kyrkan och Församlingsgården. Martin påpekar även att engagemanget från
församlingsmedlemmarna att ta större ansvar är en positiv konsekvens av
situationen. Vi diskuterar hur kyrkans mm används, under Gudstjänsterna. Att
uppleva delaktighet ser vi som betydelsefullt. Martin påpekar att det behöver
finnas en balans mellan församlingens behov av möte med både Gud och behovet
av att möta de andra församlingsmedlemmarna.

§ 7 Eventuell mformation från kyrkorådet
Helge meddelar att en hel del frågor lyfts från församlingarna runt omkring
Ulricehamn. I Ulricehamns församling har inte så många frågor uppkommit som
rör exempelvis lokaler. En projekt- och en musikalkör kommer startas. Frida
kommer att sluta som diakon. Tjänsten kommer inte att tillsättas direkt. Intäkterna
kommer förhoppningsvis vara samma under de kommande 5 åren. Men
exempelvis löner, kommer att öka. Även andra kostnader kommer stiga, viket
innebär att det ekonomiska läget kommer att påverkas negativt. Detta är ett
genomgående problem i hela stiftet.
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§ 8 Information om vår nye kyrkoherde
Helge informerar om arbetet runt rekryteringen av ny kyrkoherde. Han påpekar
att både Carolina och Henrik bidragit till den goda lösningen. Det är av stor vikt
att Carolina får ägna sig åt interimsarbetet från l januari 2021.

Ekumeniska helgen 17 oktober
Martin meddelar att det blir livestreaming via Equmeniakyrkans hemsida på
lördagen. Söndag klockan 11 är det mässa i Ulricehamns kyrka, samtidigt
livestreamas den och det sker samling även i Bmnnsnäs, Pingst och
Equmeniakyrkan.

§ 10 Övriga frågor
Anders meddelar att Viktoria vill att en lista med kontaktuppgifter uppdateras för
Församlingsrådet. Hon önskar även att vi har en vice ordförande. Vi ger Martin i
uppdrag att se hur vi ska tänka runt detta. En inspirationsdag kommer genomföras
i Borås den 21 november. Anmälan är senast 31 oktober. Martin föreslår att detta

skickas ut till alla i Gudstjänstgruppema. Nästa möte blir den 11 november. Inger
ordnar med fika denna gång. Vi ses 17. 30 i Församlingsgården.

§ 11 Mötets avslutande
Mötet avslutas med en bön.
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