
Åsundens församling
Lokala rådet i

Finnekumla - Vegby

Plats:

Närvarande beslutande:

sid. 12

Frånvarande:

Övriga:

§48 Mötets öppnande

PROTOKOLL 2019-11-18

Finnekumla Församlingshem

Birgit Andersson
Maritha Wegstrand
Gun-Britt Andersson

Marianne Holmen

Birgitta Kumpumäki
Claes Holmen

Leif Rcinholdsson

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

§49 Protokolljustering Till justerande jämte mötets ordförande valdes
Marianne Holmen

Tid för justering fredag 21/11 kl. 10. 30
hos Maritha Wegstrand

§50 Godkännande
av dagordning

Dagordningen fastställdes och godkändes.

§51 Protokoll från
föregående möte

Protokoll från föregående möte 10/9-2019
gicks igenom och lades till handlingarna.

Efter att swish tillkommit med l. 695 kr så blev den totala
kollektenför sommarkyrkan 12. 375 h-

§52 Rapport från
FR - KR - KF

& Interimstyrelsen

Birgit lämnade information.

§53 Lokala råden i
Åsundens församling

Efter ett möte med de lokala råden i Åsundens församling
i Tvärred angående våra församlingshem den 23/9 där
även Boj e Elebo och Jörgen Teander var med
har vi diskuterat vad vi vill med Finnekumla församlingshem

se bilaga l

Utdr
FR
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§54 Säkerhetsskåp Efter ett besök av Karin Lundberg och Boj e Elebo så har
vi fått tillstånd att flytta säkerhetsskåpet till den nedre
delen av kyrkan. Det ska inte heller vara något hinder att
ta bort de nedre bänkraderna på den norra sidan, så att det
blir likadant som på den södra

Vi har äskat 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"

Boj e Elebo ska/har meddelat länstyrelsen om detta

§55 Drop-in Den 19/10 var det Drop-in för barndop och vigsel i
Finnekumla kyrka. Det blev ett dop och en vigsel

§56 Träff med kyrkvärdar Den 21/10 var det en träff med alla kyrkvärdar och
Mikael Henning i Gällstad församlingshem.
Det var ett givande möte och vi ser gärna att det kan
bli en återkommande samling varje år

Utdr
Mikael

§57 Församlingskollekter De gånger det är församlingskollekt så går den till
Diakonin i Äsundens församling

Utdr
FR

§58 Vegbybladet Deadline är 9 december

§59 Övriga frågor Gun-Britt och Maritha gör i ordning kyrkan ochjulkrubban
inför l :a Advent och skolbesök den 26/11

§51 Nästa möte LR beslutade att nästa möte ska äga rum måndagen
3 februari kl. 18.30

KAFFE: Maritha

Därefter förklarade ordföranden mötet avslutat.
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Vi skickar en kopia av protokollet till ordföranden i
Församlingsrådet

Vegby 2019-11-22

Maritha Wegstrand sekr.

~T
Marianne Holmen
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Birgit Andersson
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Kungörelse om protokollets justering i laga ordning anslagen i Åsundens församling
2019

Intygar_


