
Protokoll från sammanträde med Gällstads och Södra Sams Lokala råd i Gälls+ads
församlingshem den 16 oktober 2017.

Närvarande:

§ 30 Samman-
trädets öppnande

§ 31 Val av
jusferare

§ 32 Fastställande
av dagordningen

§ 33 Husförhör i
hembygdsgården

§ 34 Gällstads-
församlingshem

§35 Kyrkvärdar 2018-
2021

Inge Klassan, ordförande
Lisbeth Gustafsson

Christina Johansson (G)
Christina Johansson (S)
Håkan Dahl
Carin Ska+tberg

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

Till att justera protokollet valdes Christina Johansson
(S). Justeringen äger rum på församlingshemmets
expedition i Gällstad 17. 10.26 kl. 16.00.

Dagordningen godkändes med tilläggsärenden.

Husförhör i hembygdsgården kl 18.00 den 23
oktober. Hembygdsföreningen är inte intresserade
av att hjälpa till, därför undrar ordförande om
någon från Lokala rådet kan hjälpa till med fika?
Lisbe+h Gustafsson kan hjälpa till. Hon bakar bullar
och tar med kaffe. Eva Klassan bakar sockerringar.

Inge Klassan meddelar att bygga ett nytt
församlingshem i Gällstad, kostnad ca 20 miljoner,
kan innebära att de andra församlingshemmen (i
Asundens församling) får lägga ner. Därför funderar
man pä att renovera det gamla genom att göra
om köket, göra nya toaletter och tilläggsisolera
samt måla utsidan.

Lokala rådet tycker att det är bra att lägga fram
olika förslag mot varandra, bygga nytt eller
renovera.

Tomas Carlin, De fyra arkitekter, ska komma och
titta på hur man kan göra för att en renovering ska
bli på bästa sätt.

Inge Klassan har inte hört att någon av de som är
kyrkvärdar nu inte ska vara med de kommande fyra
aren.

Inge Klassan meddelar också till Församlingsrådet
namnen pä kyrkvärdarna.
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§ 36 Fika
församlingsafton 21/11

§ 37 Blomma till Annika

§ 38 Prostvisi+ation

§ 39 Gällstaddagarna
2017

§ 40 Avslutning

Christina Johansson (S), Ingegärd Leanderoch
Håkan Dahl hjälper till att förbereda fika till kvällen
den 21 november.
Eva Gårdmarker köper in fika till ca 50 personer.

Inge Klassan och Lisbeth Gustafsson fixar fika till
fredagen före Alla helgonsdag då kyrkan kommer
att vara öppen för kyrkogårdsbesökare.

Annika Löfwatl är opererad, Inge Klassan köper en
blomma från Lokala rådet till henne.

Den 12 november är det pros+visi+ation kl 11 .00.
Inge Klassan pratar med Lena Benjaminsson om det
behövs någon hjälp under helgen och mallar till
alla i Lokala rådet vilken hjälp som behövs.
Kan man hjälpa till hör man av sig till Inge Klassan.

Gällstaddagarna - det var ungefär lika mycket folk
som besökte kyrkan som tidigare är.

Förslag på musik till Gällstaddagarnas avslutning
2018, "Halleluja jazz".

Ordförande tackade för visat intresse och
förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet
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Christina Johansson (S)
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Inge Klassan, ordförande


