
Protokoll från sammanträde med Gällstads och Södra Sams Lokala råd i
Gälls+ads församlingshem den 22 maj 2017

När/arande:

13Samman-

trädets öppnande

§ 14 Agneta pratar
om gåvor

§ 15 Val av
jus+erare

§ 16 Föregående
mötesprotokoll

§ 17 Fastställande
av dagordningen

18 Information
om gävofonder

Inge Klassan, ordförande
Lisbeth Gustafsson

Christina Johansson (G)
Christina Johansson (S)
Ingegerd Leander
Annika Löfvall
Hakan Dahl
Anna-Karin Sjölin
Carin Skattberg
Med pä mötet var också Agneta Johansson
och 18.

13

Sammanträdet öppnades genom att ordförande
hälsade alla välkomna och läste därefter en bön.

Agneta Johansson informerar om a+t from slutet på
2016 införs en ny "bokförings+eknisk grej" som gäller
fastigheter och gåvor. Läs mer om gåvor i § 18.

Till att justera protokollet valdes Christina Johansson
(G). Justeringen äger rum på pastorsexpeditionen
1 7.05.26 kl. 07.00.

Lokala rådets protokoll finns att läsa på Ulricehamns
pastorats hemsida och sänds därför inte ut

Dagordningen godkändes med tilläggsärenden.

Gåvorna ska göras åt, inte sparas, det är Ju en
önskan från givaren. Summan som skänkts nu ska
vara riktat till ett specifikt ändamål och får inte
användas till något annat.
Viktigt att tänka efter om önskemålet från givaren
är det vi vill köpa in till församlingen, vill vi ha
pengarna säg ja, är vi inte intresserade av att

införskaffa det givaren vill skänka pengar till, måste
vi tacka nej.

Nu gar gåvorna in i den gemensamma kassan.
Varje gåva får ett nummer för att man ska veta
vilka pengar som skänkts till just Gällstad.

De gåvor som finns i gåvofonderna som vi har fått
tidigare, går inte längre fylla på.
Vad får vi använda de "gamla" gåvofonds-
pengarna till? Det står inte a+t pengarna ska
användas till något specifikt? Går det att köpa tex
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§19
Gälls+addagarna
2017

§ 20 Gällstads
församlingshem

21 Kollekter

inventarier till det nya församlingshem som ev ska
byggas? Enligt Agne+a Johansson går det att köpa
inventarier.

Vad kan vi använd pengarna från Påbo syförening
till? Agneta Johansson tar reda på vad
syföreningen har skrivit a+t pengarna ska gå till och
återkommer till Inge Klassan.

Fotoklubben Micro kommer att ha utställning i
kyrkan under Gälls+addagarna.
Pä Gällstaddagarnas avslutning kommer
Me+rokvin+e+ten spela.
Kyrkan kommer att vara öppen mellan kl. 10-15
bäde lördag och söndag.
Kyrkvärdarna kommer att få ett schema vilken tid
man ska vara i kyrkan denna helg.

Pä onsdag v 21 samlas en arbetsgrupp och
diskutera vad det gäller det nya församlings-
hemmet.

Kyrkorådet har tagit beslut om att ett ny+t
församlingshem ska byggas söder om kyrkan i
Gällstad. Ärendet har lämnats vidare till

Kyrkofullmäktige. De har nästa sammanträde i juni
2017, och de tar det y+ters+a beslutet om
nybyggnation skall ske.

Kravet är att det verksamheten fortsätter som nu.

Det nuvarande församlingshemmet kommer då att
säljas. Fastighetens försäljningsvärde är ca
450 000 kr enligt Link-rappor+en.

Vi har ett rullande schema på kollekterna som vi
fortsätter med. Vi skänker pengar till:
SAS Barnavdelning i Borås
l M Individuell människohjälp
Stadsmissionen i Göteborg
Diakoniarbetet i församlingen
Lägerkassan i församlingen

Lägerkassan - kan vi ha detta kvar med tanke på
gåvor?
Diakoniarbe+et - kan vi ha detta kvar med tanke på
gåvor?
Inge Klassan pratar med Agneta Johansson om
detta

22 Äskande inför Istället för att asfaltera om vid Gällstads kyrkas
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2018 års budget

23 Permutation

§ 24 Bänkar i
kyrkan

§ 25 Lilla rummet
med vasar,
vat+enkran med
mera i kyrkan.

§26
Församlingsblad

§ 27 Pros+visi+ation

södra ingång, där det gått sönder då renoveringen
av taket gjorts, önskas marksten istället. Gången
behölls asfalterad.

Lokala rådet äskar pengar till marksten och arbetet
att lägga dem samt bor+tagning av asfalt.

* Stolparna - vid västra ingången vittrar sönder.

Lokala rådet äskar därför pengar till att stolparna
görs iordning med rätt bruk så att de håller och ser
snygga ut.

* Takkronorna i mässing, Gälls+ad och Södra Sams
kyrka, är i behov av att putsas, lackas och fixa till så
a+t elen i ljuskronorna är okej.

Lokala rådet äskar pengar till putsning, täckning
och renovering av el i kronorna.

Vad ärpermutation?
Lokala rådet kan föreslå att en permu+ation ska
göras pä tex en fond som inte är så stor och inte
har så mycket i avkastning.
Frågan går då vidare till Församlingsrådet och till
slut till Kyrkorådet som då fattar beslutet om
permuta+ion ska ske.

Det Lokala rådet önskar permutation på Agnes
Halldensfond.

Önskemålet lämnas vidare till Församlingsrådet.

Lokala rådet har önskemål om att ta bort de fem
bänkarna som står längst bak i Gällstad och Södra
Sams kyrka för att få lite större plats till ett litet
kökspentry och då kunna servera kyrkkaffe.

Det Lokala rådet har önskemål om en
uppfräschning i det lilla utrymmet där
kyrkovak+mäs+aren tar vatten, har vasar mm i
kyrkan. Kanske kyrkvak+mästarna kan göra detta
under kommande vinter? Inge Klassan pratar med
någon av vaktmästarna.

Församlingsblad finns att hämta hos Inge Klassan för
utdelning from torsdag v 21.

Det är prostvisi+ation i Gälls+ads och Södra Sams
kyrka den 11-12 november 201 7. Lunchen är
söndagen den 12 och ska dukas till under lördagen.
Mat kommer att beställas. Vi har få+t frågan om
några kan hjälpa till under helgen med bland
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§28
Ljudanläggningen i
kyrkan

§ 29 Avslutning

Vid protokollet

. L^nMA^ ^
Carin Skat+berg

annat att duka. Vilka det blir, bestämmer vi vid
nästa möte.

Ljudet var väldigt dåligt under konfirmationen som
var för ett par veckor sedan i Gällstad och Södra
Sams kyrka. Önskemål att anläggningen ses över.
Inge Klassan pratar med Boje Elebo.

Ordförande tackade för visat intresse och
förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras
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Christina Johansson (G)
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Inge Klasson, ordförande


