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Åsundens församling
Lokala rådet i

Finnekumla - Vegby

Plats:

Närvarande beslutande:

Frånvarande:

PROTOKOLL 2018-06-12

Finnekumla Församlingshem

Maritha Wegstrand
Claes Holmen
Gun-Britt Andersson

Marianne Holmen
Siv Karlsson

Leif Reinholdsson

Birgitta Kumpumäki
Margareta Nilsson

Birgit Andersson

§35 Mötets öppnande Ordföranden Birgit Andersson var frånvarande så Maritha
Wegstrand ledde mötet i hennes ställe och hälsade alla
välkomna och öppnade mötet

§36 ProtokoUjustering Till justerande jämte mötets ordförande valdes
Gun-Britt Andersson och Marianne Holmen

Tid för justering fredag 15 juni kl. 11. 00
hos Maritha Wegstrand

§37 Godkännande
av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes

§38 Protokoll från
föregående möte

Protokoll från föregående möte 17/4-2018
gicks igenom och lades till handlingarna.
LR noterar att det fortfarande är dåligt gensvar på våra
utdrag oavsett vem de skickas till

§39 Rapport från
FR - KR - KF

Vi läste igenon FR protokoll och lade det till handlingarna

§40 Rapport från Vi läste igenom rapporten och beslutade att tänka över
Gudstjänstgruppen och ta det på nästa möte

§41 Rapport från Inget att rapportera
Hembygdsföreningen
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§42 Arbetsgruppen for
framtidsfrågor

Vi gick igenom vad som tillkommit sedan förra mötet
Vi fortsätter att tänka och komma med nya idéer
till nästa möte

Alla i LR har fått materialet på mail
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§43 Sommarkyrkan
2018

Utställningen beräknas vara klar till midsommar
Arbetsschemat är nästan klart
Varor är inhandlade

Claes sätter upp skyltarna utmed banvallen som vanligt
Monica Johansson ordnar annonsen

Affischer till trottoarpratama är klara likaså
några A3 , A4 och A5 till kyrkan
Vi ber vaktmästarna att sätta upp A4 vid kyrkorna i
Äsundens församling

§44 Kyrkvärdslista Birgit skickar ut den när den är klar

§45 Äskande av medel
inför 2019

Finnekumla LR önskar

30.000 kr till Sommarkyrkan 2019

ca 6. 000 kr till 20 st Notställ till kören i Finnekumla
typ RockOn 2002 (se CDON. com)

Utdr
FR

§46 Vegbybladet Deadline är 11 juni för utskick v 25

Programmet för Sommarskyrkan är inskickat

§47 Övriga frågor Inga övriga frågor

§48 Nästa möte LR beslutade preliminärt att nästa möte ska äga mm tisdagen
28 augusti 2018 kl. 18.30

KAFFE: LEIF/BIRGIT

Därefter förklarade ordföranden mötet avslutat.
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Vegby 2018-06-15

Vi skickar en kopia av protokollet till ordföranden i
Församlingsrådet

Maritha Wegstrand sekr. / ordf.
/
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Gun-Britt Andersson
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Marianne Holmen
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Kungörelse om protokollets justering i laga ordning anslagen i Åsundens församling
2018

Intygar_


