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Plats och tid: Hös sna prästgård 16.00-18. 00

Beslutande: Markerade med x, tjänstgörande ersättare med xx, endast
närvarande med xxx

Ledamöter: Ersättare:

x Bohman, Roland xl. Holm Larsson, Malin
xGunterberg Doris x2. Nilsson, Charlotta
xHellqvist. Maja 3- Thelander Elin
x Jansson, Jan Oscar

x A Larsson Gunilla

x Jonstoij Per

x Beatrice Yngvesson

x Inbjuden: Karlsson, Gunnel

Utsedd att justera: Jan-Oscar Jansson

Ordförande: Gunilla A Larsson

Sekreterare detta möte: Gunilla A Larsson

Underskrifter: Sekreterare
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§1

Öppnande och upprop

Mötet öppnades med upprop och ordförande lämnade ordet till Beatrice som
läste ur bibeln.

§2
Dapnrdninsen eodkändes

§3

Val av msterare

Jan-Oscar Jansson valdes till justerare.

§4

Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.
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§5
Information av Charlotta från Interimsstvrelsen

Charlotta berätta om det stora arbetet som sker inför sammanslagningen 2022.
Det kommer vara l kyrkoherde och 7 präster. Det ska delas in i 3 eller 4
områden.

Vi lyfte frågorna som vi har fått av Carolina Davidson och Helge Hesslefc det
är'stora frågorrå dem luftades enbart men vid första tanken kom vi fram till
Att 4 områden kan bli bäst, vi vill samarbeta åt Redvägs håll då det känns mest
naturllgFdå Knatte och Liared hör till vår skola och vi har hört ihopmed d^
llängre^llbakaTtiden. Det passar oss bättre att samarbeta med andra landsbygds

kyrkor.

Vi tror att varje område styrs bäst om de far arbeta med sitt område.
Även vaktmästarna bör höra till ett område.

Diakonernas arbete är viktigt så mer tid till de.

§6

Gudstjänster 2020

Tiderna för nästa år är ändrad så Hössna församling far flest tjänster kl 11 som
vi har önskat.

Söndag 19/1 kl 11 i Gullereds kyrka hälsas Emma Boehm välkommen. Maja
ordnar kaka och Gunilla ordnar kaffe.

§7

Gräsrvd

Helge Hesslefors har meddelat ordförande att dem kommCT ̂ djupare l
fräg6etecknen, försäljnings&ågan så inget stär oklart i dessa frågor.
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§8

Gunhild Hägg

I denna fråga om Gunhild Hägg så har Helge informerat Gunilla att detta lämnas
m~tilUänsstyrelsen om permutation vilket kommer ta lång tid innan det blir
klart.

§9

Diakon

Församlingsrådet fick frågan för ett tag sedan av Inger Mellåker om rådet kunde
tänka sig att betala 10% diakon lön av någon fond. Vi anser attMaria
Johanss^s"(äldre kvinnor) fond passar bra för detta ändamål. Gunnel Karbsons
arbetar så superviktigt, det hon"gör för människorna i församlingen och för ^
prästgården är^vi tacksamma för. Hon gör ett gediget arbete som aHångt över
10% vilket församlmgsrådet är medvetna om. Fonden ska räcka l år.

§10

Övrigt

Kollekt på lucia gudstjänsten l 1/12 i Hössna kyrka får tas upp som gåva till
klass 5 som framför programmet till deras klasskassa.

Kollekt i januari föreslår vi Act och Göteborgs stadsmission.
Församlingsrådet anser att jordfelsbrytare BÖR installeras ̂ alla vara kyrtor^
eteniomdcet'saknas med tanke på den händelsen som inträffade i Hössna kyrka
för ett tag sedan.

Nästa möte 11/2 kl 16. 00 i Hössna prästgård

Ordförande tackade för det gängna året och avslutade med att intajulsmörgäs
tillsammans.
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