
Åsundens församling
Lokala rådet i

Finnekumla - Vegby

Plats:

Närvarande beslutande:

sid. l

Frånvarande:

Övriga:

§1 Mötets öppnande

PROTOKOLL 2019-01-29

Finnekumla Församlingshem

Birgit Andersson
Maritha Wegstrand
Claes Holmen

Gun-Britt Andersson
Marianne Holmen
Siv Karlsson

Birgitta Kumpumäki

Leif Reinholdsson

Vi startade sammanträdet med att ordföranden öppnade
sammanträdet och läste "bön vid sammanträde".

§2 Protokolljustering Till justerande jämte mötets ordförande valdes
Gun-Britt Andersson

Tid för justering lördag 9 februari kl. 11. 00
hos Maritha Wegstrand

§3 Godkännande
av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes med följande
tillägg. Bestick, Väridsböndagen, Inköpsrutiner, Avtackning
av Ulf Jonsson

§4 Protokoll från
föregående möte

Protokoll från föregående möte 20/11-2018
gicks igenom och lades till handlingarna.

§5 Rapport från
FR - KR - KF

Birgit lämnade information om samgåendet med
Södra Ving och Redväg. Detta sker l januari 2022.

Ny kyrkoherde i Ulricehamns pastorat blir Henrik Lööv.

En komministertjänst och två diakontjänster har utannonserats

§6 Arbetsgruppen for
framtidsfrågor

Gruppen arbetar vidare
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§7 Församlingskollekter Vid gudstjänster under 2019 går kollekten till

Diakonin i Äsundens församling
förutom under juli och augusti då går den till

Sommarkyrkan i Finnekumla

sid. 2

Utdr
FR

§8 Säkerhetsskåp LR har fått in en offert från Profsafe AB I Anderstorp
69.000 + moms (86.250) + frakt. 5 veckors leveranstid.

Vi har fått 56. 000 kr i kyrkoantikvarisk ersättning.

Resterande kostnad tas ur Elsa Stombergs fond för
kyrkans prydande. 30. 250 + frakt

Birgit ordnar med beställning efter godkännande
avFRochevKR

Utdr
FR

Utdr
Carina

§9 Advent & Julhelg l: a Advent serverades glögg och pepparkaka i kyrkan

19/12 Julkonsert i Gällstad kyrka med
Finnekumla/Tvärredskören och Henningssons

Konserten lockade 370 besökare

Kören köpte in 4 kg godis och bjöd på.
Kvitto lämnas in till Ulricehamn med detta protokoll och
betalas från Sommarkyrkans konto

Kollekten till Diakonin i Åsundens församling blev 6. 250 kr
i kontanter +1.120 krvia swisch. Totalt 7.390 kr

24/12 Julbön med glögg och pepparkaka
Maria Gunnardo och Monica Johansson sjöng och spelade
60 besökare deltog i julbönen

6/1 Musikgudstjänst med FinnekumIa/Tvärredskören
Kaffe, glögg och pepparkaka serverades

Utdr
Carina

§10 Vegbybladet Deadline är 18 mars för utskick v 13

Vi skickar in om påskens gudstjänster

§11 Efterträdare i LR Efterträdare till Margareta Nilsson i LR
Läget är inte akut men vi funderar vidare
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§12 Kommunikations-
strategi

Förslag har tagits fram om en ny kommunikationsstrategi
i Ulricehamns pastorat. Vi emotser mer information när
det finns tillgängligt

sid. 3

§13 Familjegudstjänst
i Finnekumla

Familjegudstjänsten den 24 mars Hyttas till kapellet på
Åsundsholm p. g.a. att det är ett familjeläger där den
veckan och det avslutas på söndagen

§14 Världsböndagen Den 2 mars firas Världsböndagen i Missionskyrkan i
Tvän-ed kl. 9. 00

§15 Ribbing bok Leif fortsätter sin bevakning av detta

§16 Sommarkyrkan 2019 Sommarkyrka planeras till veckorna 29-32
Kommittén omvaldes som vanligt
Maritha sammankallar till möte i mars

Då har vi kanske fått veta om vi fått våra äskade pengar

§17 Besök av Rebecca Birgit frågar om hon kan komma till LR:s nästa möte den 14/5
HuItqvist-Jansdotter Då tar vi upp frågan om diakon i Finnekumla

§18 Övriga frågor Bestick till 80 personer finns nu tillgängligt i församlingshemmet

Då Ulf Jonsson slutar sin tjänst så föreslår vi en gemensam
avtackning från FR.
Birgit tar med sig detta till FR

Det har tydlingen beslutats om nya rutiner för inköp och Utdr
utbetalningar från expeditionen i Ulricehamn. KR
Det hade varit bra om vi fått information om detta istället
för att få beskedet att det är inte säkert att vi får betalt Utdr
för våra utlägg FR

§19 Nästa möte LR beslutade att nästa möte ska äga rum tisdagen
14 maj kl. 18.30

KAFFE: SIV

Därefter förklarade ordföranden mötet avslutat.
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Vegby 2019-02-09

Maritha Wegstrand sekr.

Not:
Dagen efter vårt möte var jag på Kyrkorådets arbetsutskott
och redovisade våra synpunkter om löne- och kvittohantering.
Man beklagade att det blivit så här. Förklaringen är inkörnings-
problem av GAS, Gemensamt Administrativt System.
Flera löneutbetalningar hade missats i januari. När det gäller
inköp ska dessa i fortsättningen alltid attesteras av en anställd.
Kyrkvaktmästare Marina har nyss haft samtal med sin chef
Boje Elebo och fått klartecken att det är ok att förtroendevalda
handlar och alltid anger Marina som referent. Då får hon så
småningom räkningen i sin dator som hon då ska attestera.
Alternativ är att vi alltid ber Marina ombesörja alla typer av
inköp. Det är även i fortsättningen tillåtet att handla på
ICA i Gällstad.

Jag rapporterade också om vårt beslut om inköp av
glasmonterskåpetfrån Profsafe iAnderstorp.
Boje Elebo har fått all information och ansvarar för inköpet.
/Birgit

Vi skickar en kopia av protokollet till ordföranden i
Församlingsrådet

Gun-Britt Andersson
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Birgit Andersson
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Kungörelse om protokollets justering i laga ordning anslagen i Åsundens församling
2019

Intygar_


