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Plats och tid: Hös sna prästgård 18. 30-21. 30

Beslutande: Markerade med x, tjänstgörande ersättare med xx, endast
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Ledamöter:

x Bohman, Roland

Gunterberg Doris

x Hellqvist, Maja

x Jansson, Jan Oscar

x A Larsson Gunilla

x Jonstoij Per

x Beatrice Yngvesson

x Inbjuden: Karlsson, Gunnel

Ersättare:

x xl. Holm Larsson, Malin

x2. Nilsson, Charlotta

S. ThelanderElin

Utsedd att justera: Maja Hellqvist

Ordförande: Gunilla A Larsson

Sekreterare detta möte: Gunilla A Larsson

Underskrifter: Sekreterare

Ordförande.. ̂ %%

Justerare.
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§1
Öppnande och upproi)

Mötet öppnades med upprop och ordförande lämnade ordet till Per som läste en
bön for vårt möte och sjöng psalmen 23 tillsammans.

Ordförande hälsa Beatrice välkommen till vårt församlingsråd och vi gjorde en

snabb presentation av vilka som är med i rådet.

§2

Dagordningen godkändes

§3

Val av iusterare

Maja Hellqvist valdes tilljusterare.

§4
Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.
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§5
Antependiym

Per har beställt antependium till Hössna kyrka och det ska vara klart till påsk
2020.

§6

Gudstjänst tid våren 2020

Per och Beatrice presentera vårens gudstjänster. Vår församling har åter nästan
bara fått kl 16.00 vilket vi påpekat innan vi ville ändra till fler kl 11.00. Vi gick
med på att prova att alltid ha 16-gudstjänster under en period och sen skifta med
Timmele vilket inte har gjorts. Per framför till Timmele på deras möte 28/10 att
vi vill ha fler förmiddagstider.

§7

Gräsryd

Gunilla berättar om det möte som varit i Gullereds lillkyrka 17/9-19 om
Gräsryd. Då kom det nya uppgifter hur pastoratet vill fördela pengarna som blir
av en försäljning av Gräsryd. Fördelningen skulle vara 50% till Ulricehamns
pastorats verksamhet och 50% till Hössna församling som vi då skulle kunna
"öronmärka". Detta vill ordförande Gunilla vill framföra till församlingsrådet
innan något överhuvudtaget händer. Vi läste en kopia av testamentet
tillsammans och tolkade det på olika sätt. Jörgen Theander fick i uppgift att låta
stiftjuristen tolka testamentet. Till detta möte hade även Charlotta Nilsson och
Lars Gullander hört sig för med Södra skogsägarna att om vi styckar ifrån
skogen och behåller den så kan Södra Skogsägarna hjälpa oss att sköta skogen
på ett bra sätt. Deras kontaktperson stannar till och tittar när han kör förbi och
detta gör han utan kostnad.

Inför församlingsrådet har Charlotta hört sig för med en annan jurist och hört
hur han tolkar testamentet. Då skulle 1/6 få hanteras som vi vill, 4/6 sättas in pä
fond och 1/6 till Heda missionen vilket vi antar skedde redan 1951 då
Strängsereds kyrkoråd fick detta testamente.
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Det kom upp fler frågetecken under vårt möte.

Vad hände med det kapital som blev när torpet såldes i Gräsryd för några år
sedan? Gick de till Bygdegården i Strängsered?_Var det rätt att använda
pengarna så enligt testamentet?

Vi vill ha mer information om vilken skatt det blir vid försäljning och andra

kostnader som blir. Det är pengar som försvinner ur kapitalet som blir men om
vi behåller skog finns kapital kvar.

Vi är HELT enade om att testamentet ska följas vilket det inte känns som vi gör

om vi sätter pengarna i verksamheten rakt av.

Vad har stiftjuristen kommit fram till?

Kan vi få ett möte med honom?

Församlingsrådet upphäver därför beslutet på försäljning och vill börja om
från början med mer information direkt från stiftjuristen, skatter och annan
viktig information.

§8

Belysning på kyrkosårdarna

Boj e Elebo har beslutat att Gullereds kyrkogårdsbelysning går på
kyrkogårdsbekostnad men fond får betala belysningen i Gullereds kyrktorn.
Hössna kyrkogårdsbelysning får betalas med fond även om vi fortfarande tycker
det borde betalas från annat håll när det är vid en kolsvart nödutgäng.
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§9
Mattinköp Hössna kyrka

Vi har redan tidigare beslutat att det behövs ny matta i vapenhuset i Hössna
kyrka och använda fond 021. Per och Beatrice får välja en i grå nyans.

§10

Charlotta berätta kortfattat om den Interim-grupp som jobbar med

sammanslagningen 1/1 2022. Det är från stiftet att vi ska gå samman, inte att
något pastorat har begärt att få komma till vårt pastorat. Gruppen jobbar med hur
organisationen ska läggas upp.

Nya gardiner är inköpta till Hössna prästgård av Anna Lundgren, Maja
Hellqvist, Malin Holm Larsson samt Gunilla A Larsson. Gruppen var i Kinnarps
presentshop och köpte färdig sydda längder samt några dukar till borden.

Nästa möte 3/12 kl 16. 00 i Hössna prästgård

Ordförande tackade för ett bra genomfört möte och avslutade med kaffe och
smörgås samt kaka som Maja bakat.
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