
Protokoll från sammanträde med Gällstads och Södra Sams Lokala råd l Gällstads
församlingshem tisdagen den 6 februari 2018.

Närvarande:

§1 Samman-
trädets öppnande

§2 Val avjusterare

§3 Fastställande
av dagordningen

§4 Val av
sekreterare

§5 Fastställande
av ledamöter,
mandatperioden
2018-2021

§6 Val av
ordförande

Inge Klassan, ordförande
Lisbeth Gustavsson

Christina Johansson (G)
Håkan Dahl
Tommy Fjällström
Christina Johansson (S)

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

Till att justera protokollet valdes Lisbeth Gustavsson.
Justeringen äger rum fredagen den 16 februari kl.
16. 00 på församlingshemmets expedition i Gällstad.

Dagordningen godkändes.

Inför dagens möte valdes Christina Johansson (S) till
sekreterare. Därefter valdes Tommy Fjällström till
sekreterare för mandatperioden 2018-2021.

Till ledamöter i lokala rådet för mandat perioden 2018-
2021 valdes:

Inge Klassan
Lisbeth Gustavsson

Christina Johansson (G)
Ingegärd Leander
Christina Johansson (S)
Anna-Carin Sjölin
Håkan Dahl
Tommy Fjällström

Lisbeth Gustavsson kommer också att fråga Gun
Karlsson om hon vill delta i lokala rådet.

Till ordförande för mandatperioden 2018-2021 valdes:
Inge Klassan.
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§7 Fastställande
av kyrkvärdar
mandatperioden
2018-2021

§ 8 Gällstaddagarna
2018

§ 9 Gällstads
församlingshem

§10Gällstadskyrka

Till kyrkvärdar för mandatperioden 2018-2021 valdes:

Lisbeth Gustavsson
Håkan Dahl
Inge Klassan
Carina Segerqvist
Annika Löfvall
Margareta Andersson
Tommy Fjällström
Anna-Karin Sjölin

Det har kommit ett förslag att bjuda in Halleluja jazz till
att medverka vid musikgudstjänsten som avslutar
Gällstaddagarna 2018.
Inge Klassan har lyft frågan till kantorerna Monica
Johansson och Annika Persson som skall arbeta
vidare med frågan.

Diskussionerna ang. nybyggnad eller ombyggnad av
Gällstads församlingshem fortsätter i pastoratet och
enligt kyrkoherde Christian Sandblom finns nya
ritningar framtagna.
Lokala rådet framhåller att viss renovering av vårt
nuvarande församlingshem måste göras omgående så
som underhåll av toaletterna där lås inte fungera,
kranar är trasiga, stora fläckar i handfat av avlagringar
och flagnade färg på väggarna.

Utvändigt måste målning ske snarast.

Pastoratet har sökt Kyrkoantikvariskt ersättning för att
kunna renovera bjälklaget på tornet så att korset kan
sättas upp igen. Svar kommer till hösten om detta
beviljas.

Lokala rådet har en önskan att renovera och fräscha
upp skrubben där man diskar och brygger kaffe etc.
Vid nästa möte skall lokala rådet mötas i kyrkan för att
också undersöka om det finns möjlighet att bygga ett
litet pentry längst ner i kyrkan och då ev. ta borfnågra
garderober för att möjliggöra detta. Det skulle
underlätta vid t ex kyrkkaffe i samband med
gudstjänst.
Frågan ska också ställas till församlingsrådet om vi
kan utnyttja fondmedel till en sådan ombyggnad.
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§ 11 Gräsputs på
kyrkogården

§12Musikcafé28/4

§13 Blomma till
Ingegärd Leander

§ 14 Avslutning

Lokala rådet i Gällstad vill åter lyfta frågan angående
gräsputsning runt gravstenar på kyrkogården. Efter
samtal med Hembygdsföreningen framkom det att
dom inte är intresserade av att sköta detta.
Förslaget från lokala rådet är att samtliga gravar
putsas var 3-4 vecka utan kostnad för

gravrättsinnehavare och om man önskar tätare puts
får varje gravrättsinnehavare stå för den kostnaden
själv.

Lördagen den 28 april skall det vara ett musikcafé i
Gällstads kyrka och lokala rådet åtar sig att ordna med
fika till detta.

Kaffe, te, saft, vetebröd, mjuk kaka och en hård kaka.

Ingegärd Leander är sjuk. Christina Johansson (G)
köper en blomma från lokala rådet till henne.

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade
sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet

ih^u/ ^
Christina Johansson
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Lisbeth Gustavsson
ZA. M-y

Inge Klassan, ordförande


