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SAMMANTRÄDESPROKOTOLL
Aspås församlingsråd
Datum: 2019-12-04

Plats och tid

Aspås sockenstuga 2019-12-04 1830–2000

Beslutande

Ingrid Eriksson, ordförande
Bertil Eriksson
Elisabeth Gärdin, sekreterare
Lisa Whass
Britt-Inger Kalén
Ann-Christin Persson
Kristina Eliasson, komminister

Övriga

Rune Mats

Utses att justera

Britt-Inger Kahén
Kyrkans Hus, Krokom, 2019-12-11

Underskrifter

Sekreterare

___________________________________________

Ordförande

___________________________________________

Justerande

__________________________________________

__________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen hade tillkännagivits genom anslag.

Organ

Aspås församlingsråd

Sammanträdes-datum

2019-12-04

Datum då
anslaget sätts upp
Förvaringsplats
för protokollet

2019-

Paragrafer 56-75

Datum då
anslaget tas ned

2020-

Kyrkoarkivet, Kyrkans Hus i Krokom

Underskrift
________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Inledning

§56
Ordförande Ingrid Eriksson öppnade mötet.

Upprop

§57
Uppropet gick runt.

Fastställande
av
dagordning

§58
Dagordningen fastställdes.

Föregående
protokoll

§59
Föregående protokoll gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

Kyrkorådet

§60
Ingrid Eriksson informerade från föregående kyrkorådsmöte om bl a avgift
för gravplantering (sommar och höst), policy för uthyrning av kyrkans
lokaler, ny kyrkoherde, avtackning av tidigare kyrkoherde m m.

Kaffelista

§61
Församlingsrådet beslutade om ansvar för kaffeservering
19 januari 2020
Församlingsrådet tillsammans
1 mars 2020
Britt-Inger Kalén

Kollekter

§62
Församlingsrådet beslutade om församlingskollekt för följande datum:
31 december 2019 Församlingens körverksamhet
2 februari 2020
Läkarmissionen (pg 900021-7)
1 mars 2020
Fasteinsamlingen
8 mars 2020
Water Aid (pg 900162-9)

Kyrkan/
§63
Sockenstugan Församlingsrådet konstaterade att sockenstugan är fint utsmyckad nu i
adventstid och att kyrkans nya yttertrappa är bra och funktionell.
Församlingsrådet konstaterar dock att fönstren i sockenstugan är i
bedrövligt skick samt att yttertrappan till Sockenstugan måste åtgärdas
inom kort.
Församlingsinstruktion

Ordförande

$64
Församlingsrådet fortsatte arbetet med att gå igenom de frågor som kommit
angående omvärldsbeskrivningen som hör till arbetet med ny
församlingsinstruktion. Arbetet fortsätter under samverkansdagen.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Samverkansdag

§65
Samverkansdag för församlingens anställda och församlingsråd hålls den
19 januari i sockenstugan i Aspås kl 15-17. Samverkansdagen avslutas med
mässa kl 18.

Sammanträdeskalender
2020

§66
Församlingsrådet beslutade följande datum under 2020 för möten med
församlingsrådet. 1830 i Sockenstugan:
Tisdag 18 februari
Tisdag 21 april
Tisdag 9 juni
Onsdag 2 september
Tisdag 20 oktober
Tisdag 1 december

Avslutningsmiddag

§67
Församlingsrådet beslutade att inbjuda anställda och församlingsråd till
årsavslutningsmiddag före årsskiftet. Inbjudan skickas ut av ordförande
Ingrid Eriksson.

Information
från
ordförande

§68
Ordförande hade inget övrigt att informera om.

Övriga frågor

§69
Rune Mats informerade om möjligheten att till stiftet ansöka om bidrag för
att bevara och skydda det kyrkliga kulturarvet.
Församlingsrådet beslutade att uppdra åt Rune Mats att undersöka
möjligheterna till en ansökan med arbetet att dokumentera Aspås
församlings kyrkoantikviteter.
Församlingsrådet beslutade också att Rune Mats tar kontakt med
pastoratets fastighetsförvaltare Jonas Thelander för att informera om de
planer som tidigare tagits fram om utställningslokal/museum.
§70
Rune Mats informerade om Stiftets idédag 15 februari med temat ”Att var
pilgrim år 2020”.
Församlingsrådet beslutade att den som önskar delta anmäler sig själv
och att reseersättning utgår.

Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§71
Lisa Whass rapporterade om uppdraget att beställa namnskyltar och
informerade om att det är församlingsrådet som beslutar om det
textmässiga innehållet.
Församlingsrådet beslutade att Lisa går vidare med beställningen av
namnskyltarna för kyrkvärdarna.
§72
Lisa Whass efterlyste häftet ”Kyrkorna i Aspås” som nu endast finns i ett
exemplar i kyrkan.
Församlingsrådet uppdrog åt Kristina Eliasson att undersöka om det
finns fler häften i några gömmor.
§73
Lisa Whass informerade om kalldraget i kyrkvärdsbänken i kyrkan.
Församlingsrådet beslutade att köpa in en tunn diskret yllesjal (eller
liknande) som kan ligga i kyrkvärdsbänken för att kunna brukas av alla
kyrkvärdar. Lisa Whass ansvarar.
§74
Församlingsrådet påminde om tidigare beslut att protokoll/protokollsutdrag där de beslutade kollekterna framgår ska läggas i sakristian i Aspås
kyrka.

Avslutning

Ordförande

§75
Mötet avslutades

Justerande

Utdragsbestyrkande

