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SAMMANTRÄDESPROKOTOLL
Aspås församlingsråd
Datum: 2019-10-02

Plats och tid

Aspås sockenstuga 2019-10-02 1830–2000

Beslutande

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

Övriga

Bo Karlsson

Utses att justera

Bo Karlsson
Kyrkans Hus, Krokom, 2019-10-08

Underskrifter

Sekreterare

___________________________________________

Ordförande

___________________________________________

Justerande

__________________________________________

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

Organ

Aspås församlingsråd

Sammanträdes-datum

2019-10-02

Datum då
anslaget sätts upp
Förvaringsplats
för protokollet

2019-

Paragrafer 40-5

Datum då
anslaget tas ned

2019-

Kyrkoarkivet, Kyrkans Hus i Krokom

Underskrift
________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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SAMMANTRÄDESPROKOTOLL
Aspås församlingsråd
Datum: 2019-10-02
Inledning

§40
Ordförande Ingrid Eriksson öppnade mötet.

Upprop

§41
Uppropet gick runt.

Fastställande
av
dagordning

§42
Dagordningen fastställdes.

Föregående
protokoll

§43
Föregående protokoll gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

Kyrkorådet

§44
Ingrid Eriksson informerade från föregående kyrkorådsmöte om bl a
personalförändringar i pastoratet.
§45
Församlingsrådet tittade igenom den ekonomisk rapport för perioden 201901-01-2019-08-31 som kommit. Församlingsrådet konstaterade att
budgeten hålls med råge.

Ekonomiskt
utfall 201901-01-08-31

Församlingsinstruktion –
nulägesrapport

$46
Församlingsrådet påbörjade arbetet med att gå igenom de frågor som
kommit angående omvärldsbeskrivningen som hör till arbetet med ny
församlingsinstruktion.

Kaffelista

§47
Församlingsrådet beslutade om ansvar för kaffeservering
1 dec (1:a advent) Britt-Inger Kalén ansvarig (med bakhjälp av flertalet i
församlingsrådet)

Kyrkan/
§48
Sockenstugan Församlingsrådet beslutade att köpa in nya dukar (ev bordslöpare) till
sockenstugan (Ingrid Eriksson ansvarar).
Information
från
ordförande

Ordförande

§49
Ordförande informerade om den korta ordförandeträff som genomförts där
bl a budgeten för 2020 diskuterades.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROKOTOLL
Aspås församlingsråd
Datum: 2019-10-02
Övriga frågor

§50
Lisa Whass berättade engagerat och med tacksamhet om sitt deltagande i
Stiftsfesten i Östersund och de seminarier hon deltagit i. Lisa återkommer
med mer information vid ett kommande möte med församlingsrådet.
§51
Församlingsrådet diskuterade de aktuella förslaget att lägga ner Aspås
skola. Församlingsrådet konstaterade att skolans och kyrkans naturliga och
uppskattade samarbete troligen skulle bli lidande vid en nedläggning.
Församlingsrådet ställer sig bakom byns engagemang för bevarande och
utvecklande av Aspås skola.
§52
Församlingsrådet beslutade att köpa in almanackor till äldre och nyblivna
ensamma som julgåva från församlingen. Kristina Eliasson ansvarar.
§53
Församlingsrådet beslutade att köpa en avtackningsgåva till avgående
kyrkvärd Stephen Jerand. Britt-Inger Kalén ansvarar.
§54
Församlingsrådet beslutade att köpa in namnskyltar till kyrkvärdar och
eventuellt kyrkvaktmästare (om behov finns) Lisa Whass ansvarar.

Avslutning

Ordförande

§55
Mötet avslutades

Justerande

Utdragsbestyrkande

