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Utsedd att justera: Roland Bohman

Ordförande: Gunilla A Larsson

Sekreterare detta möte: Gunilla A Larsson

Underskrifter: Sekreterare
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§1

Öppnande och upprop

Mötet öppnades och ett upprop hölls.

§2

Dagordningen godkändes

§3
Val av iusterare

Roland Bohman valdes tilljusterare.

§4

Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.
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§5

Kollekt

Vi har inte fått någon kollektlista för 2020, Gunilla ber Viktoria på
pastorsexpeditionen om detta till nästa möte. Om det är någon
församlingskollekt till dess så föreslogs Act och diakonernas insamling till
romska vänner.

§6
Gudstjänster 2020

Vi bestämde att ha friluftsgudstjänst vid kyrkoruinen i Tissered som tradition på
söndagen vid midsommar. Övriga friluftsgudstjänster provar vi och har kl 11 för
att underlätta förtjänstgörande personal samt för vårt önskemål är att ha
förmiddags tjänster.

Vi önskar musik kvällar i sommar men de behöver inte vara på söndagar.

Vi byter 10 maj med Timmele så att vi firar gudstjänst kl 16.

§7

Ljuddämpande till prästgården

Ljudisolering behövs verkligen i Hössna prästgård för allas trevnad. Anna har
tagit fram några förslag, flera som var bra. Anna får fria händer att ta reda på
mer och beställa. Om ej pengarna som hon äskade om tidigare ej finns kvar
(blev ej något inköp då för prästgården skulle renoveras) så får
samlingsdonationen i Hössna bekosta detta.

§8

Klockstapeln i Tissered måste lagas då taket rasat in. Beatrice tar hand om
frågan och undersöker vem som ansvarar för att laga detta.
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Vi undrar hur det går med antipendiet till Hössna kyrka, är det klart till påsk?

Beatrice kontaktar tillverkaren för att höra hur det går.

Vi får var sin bok om nattvarden som vi ska läsa till nästa möte som vi då
diskuterar.

Gräsryd: Arbetsutskottet har pratat med stiftjuristen & revisorer vilka säger att
gåvan är förverkad vilket innebär att gåvan står till Ulricehamns pastorat
förfogande. Vi vill att så mycket som möjligt går till Hössna församling men
minst 50% till oss.

Önskemål till vaktmästarna från FR är att man ser över ljus och manschetter i
kristallkronorna så de sitter rakt. Samt om det är möjligt att ha klara Ijuskällor i
kronorna vilket gör att det glimmar vackrare. Tråkigt när det är blandat med
klara och matta.

Beatrice läste kvällsbön innan vi avsluta mötet med kaffe och Majas bakverk.

Nästa möte 24/3 kl 16. 00 i Hössna prästgård
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