
Åsundens församling
Lokala rådet i

Finnekumla - Vegby

Plats:

Närvarande beslutande:

sid. 9

Frånvarande:

Övriga:

§38 Mötets öppnande

PROTOKOLL 2019-09-10

Finnekumla Församlingshem

Birgit Andersson
Maritha Wegstrand
Gun-Britt Andersson
Marianne Holmen

Birgitta Kumpumäki

Leif Reinholdsson
Claes Holmen

Monica Johansson och Marina Andersson

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

§39 ProtokoIIjustering Till justerande jämte mötets ordförande valdes
Gun-Britt Andersson

Tid för justering fredag 20/9 kl. 10. 00
hos Maritha Wegstrand

§40 Godkännande
av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes.

§41 Protokoll från
föregående möte

Protokoll från föregående möte 14/5-2019
gicks igenom och lades till handlingarna.

§42 Rapport från
FR - KR - KF

& Interimstyrelsen

Birgit lämnade information.

Tilläggsäskanden. se §45

§43 Sommarkyrkan 2019 Sommarkyrkan är avslutad.
Besökare dagtid ca.200 personer
Musikkvällar 360 personer
12 st Turistbussar ca. 540 personer
Totalt har ca. 1100 personer besökt kyrkan från maj till sept.
Kollekt Kontanter 10. 680 kr

Swish - vet vi inte, inget besked från expeditionen
Serverades även kaffe m dopp till Tranemo församlingsresa

Utdr
Carina

exp.
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§44 Åsundenbladet Det nya utseendet på Åsundenbladet är inte bra.
Mycket svårläst när man ska läsa var tjänsterna är.
Gå tillbaka till det gamla systemet.
LR ifrågasätter om det är försvarbart att lägga pengar på
bladet. I Finnekumla - Vegby, delar ledamöterna i Lokala
Rådet ut bladen till ca 350 hushåll. Gudstjänstbesökama
följer annonsering i UT och allt fler hittar information på nätet.
En kommunikationsplan för både nuvarande och blivande
Ulricehamns pastorat bör göras.

sid. 10

Utdr
FR

§45 Säkerhetsskåp LR önskar placera säkerhetsskåpet nere i kyrkan på den norra
sidan. Nuvarande placering blev inte bra eftersom dörren
sitter på f el sida

Vi äskar ca. 12. 000 kr för flytt av säkerhetsskåpet,
borttagning av de sista bänkarna så att det blir lika som på
den södra sidan, samt inläggning av matta liknande den
som finns på den södra sidan

Går det inte med medel ur driften, så tas medel ur vår
fond "För kyrkans prydande"

Utdr
FR

§46 Träff med FR &LR 23 september träffas FR och alla LR i Tvärred för att
diskutera framtidsfrågor

§47 Församlingskollekter 8/9 Sommarkyrkan
övriga för samlings ko lie kter under perioden går till
Diakonin i Ås lindens församling

Utdr
FR

§48 Ribbing bok

§49 Vegbybladet

Leif fortsätter sin bevakning av detta

Deadline är 16 september for utskick v39

Vi skickar in om Sominarkyrkan, Alla Helgona och Advent

§50 Övriga frågor Monica Johansson och Marina Andersson kom och

informerade om Drop-in-dagen den 19/10
för dop och vigsel i Finnekumla kyrka

Ett påpekande från församlingsvärdinnan, att den som är
vaktmästare när hon har semester får vara snäll och

städa toaletten i församlingshemmet

Utdr.
Boje
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§51 Nästa möte LR beslutade att nästa möte ska äga rum tisdagen
18 november kl. 19.00

KAFFE: Gun-Britt

Därefter förklarade ordföranden mötet avslutat.

Vi skickar en kopia av protokollet till ordföranden i
Församlingsrådet

Vegby 2019-09-20

Maritha Wegstrand sekr.

^

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

Intygar_


