
Åsundens församling
Lokala rådet i

Finnekumla - Vegby

Plats:

Närvarande beslutande:

sid.5

Frånvarande:

PROTOKOLL 2018-04-17

Finnekumla Församlingshem

Birgit Andersson
Maritha Wegstrand
Claes Holmen
Gun-Britt Andersson

Marianne Holmen
Siv Karlsson
Leif Reinholdsson

Birgitta Kumpumäki

Margareta Nilsson

§18 Mötets öppnande Vi startade sammanträdet med att ordföranden öppnade
sammanträdet och läste "bön vid sammanträde".

§19 ProtokoUjustering Till justerande jämte ordförande valdes Gun-Britt Andersson
Tid för justering firedag 4 maj kl. 11. 00
hos Maritha Wegstrand

§20 Godkännande
av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes
med tillägg om Världsböndagen

§21 Protokoll från
föregående möte

§22 Rapport från
FR - KR - KF

Protokoll från föregående möte 20/2-2018
gicks igenom och lades till handlingarna.
med notering om att vi får hålla §5 om inventarieansvarig
under bevakning. Detsamma gäller §7 om kyrkskjuts
och medlemsregistret.
LR noterar att det är dåligt gensvar på våra utdrag
oavsett vem de skickas till

Birgit informerade om vad som hänt sedan förra mötet
Kyrkofullmäktige har beslutat att Ulricehamn pastorat
skall gå med i "Gemensamt Administrativt System" "GAS"
Arbetet med Gällstad församlingsjiem är överlämnat till
KR: s arbetsutskott

Utdr
Helge

§23 Världsböndagen Kollekten från Världsdböndagen tl^pgick till l. 190 Kr
ca 20 personer deltog.
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§24 Rapport från
Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen har bokat fösamlingshemmet till den
10 oktober då det blir MusikQuis med Ingvar & Eva
kl. 18.30. LR ser till att detta kommer med i Åsundenbladet
i september. Vi skickar även en blankare till STT samt
sätter in det i Vegbybladet. Birgit och Maritha ordnar detta.
LR och Hmbf samordnar kaffeservering.
Hmbf lånar gärna ut utställningen "Breven berättar" när
så önskas av LR.

§25 Arbetsgruppen for
framtidsfrågor

Gudstjänstgmppen har träffats och diskuterat om hur man
ska utveckla gudstjänsterna.

Leif Reinholdsson har tagit fram ett dokument
om våra befintliga svagheter, styrkor, hot och möjligheter
som vi kan arbeta utifrån och fylla på med idéer

§26 Kommunikations-
strategi

LR föreslår en samverkan med STT när det gäller
annonsering av predikoturerna.
Nästan hela Äsundens församling får STT en gång/vecka

LR föreslår att man går igenom rutinerna för annonsering

LR föreslår åter att man försöker göra ett gemensamt
"Kyrkbacken "för hela pastoratet.

Utdr
FR

§27 Historisk teater
i Finnekumla

Den historiska teatern med efterföljande
eftermiddagskaffe lockade ca 45 personer till kyrkan.
Mest var det besökare utifrån.

Kaffeserveringen inbringade 1650 kronor till
Finnekumlakörens Musikverksamhet.

§28 Församlingskollekter De gånger det är församlingskollekt så går den till:

23 juni Diakonin i Äsundens församling
29 juli Sommarkyrkan i Finnekumla

Utdr
FR

§29 Ljudanläggningen är färdig. Det blev mycket bra
totalkostnad ca 25. 000 kr

Vi ber om en kopia på fakturan när den kommer

Utdr
Carina

§30 Kyrkvärdslista Birgit skickar den när den är klar
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§31 Sommarkyrkan
2018

Kyrka och församlingshem är bokade.
Utställningen om Birgit Sparre är på gång
Programmet är klart

v30 24/7 Mormors Systrar
26/7 Urban Gärdborn

v31 31/7 Jimmy Sjölund & Arne Johansson
2/8 De Fonders

v32 7/8 Finnekumla/Tvärredskören

9/8 Henningssons

§32 Vegbybladet Deadline är 11 juni för utskick v 25

Vi skriver om Sommarkyrkan

Maritha skickar in till Vegbybladet

§33 Övriga frågor LR önskar en rapport om våra fonder. Utdr
Vilka regler är det for påfyllnad av befintlig fond samt Carina
vad gäller vid nybildning av fond.

Det har kommit önskemål om en blom - och Ijusställning
vid ask - och kistgravlunden.
Vi hittade en i Agunnaryds församling som vi tyckte otn
Birgit undersöker detta

Maritha har inköpt en trappstege/pall till köket i Finnekumla Utdr
församlingshem. Kvitto medföljer protokollet till U-hamn Carina

§34 Nästa möte LR beslutade att nästa möte ska äga rum tisdagen
12 juni 2018 kl. 18.30 hos LeifReinholdsson

KAFFE: LEIF

Därefter förklarade ordföranden mötet avslutat.
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Vegby 2018-05-04

Maritha Wegstrand sekr. Vi skickar en kopia av protokollet till ordföranden i
'ff^ss^-^----^- Församlingsrådet

/^y/% /%^^$y

Gun-Britt Andersson

(^^(^^^ L.^^é^ j> S-G^i--

Birgit Andersson ordf.

^ ̂ /- L.-'^-^.,'^.^

Kungörelse om protokollets justering i laga ordning anslagen i Åsundens församling
2018

Intygar_


