
Protokoll fört vid Lokala Rådets möte i Marbäcks församlingshem
2017-09-04

Närvarande: Anna Segerpalm, Johanna Öländer, Monica Brolin, Ann-Mari Banfather, Inger
Johansson

§159 Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet

§160 Dagordningen godkändes

§161 Föregående mötesprotokoll godkändes

§162 Lokala Rådet har äskat pengar till 2 ljusstakar till kyrkan och en bänk att ställa på
kyrkogården.

§163 Vi fortsätter att leta efter någon som vill vara med i Lokala Rådet när Ola, Anna och
eventuellt Siv slutar.

§164 Det bestäms på nästa möte vem som hjälper till i kyrkan 16/12.

§165 Någon ska vara med i församlingsrådet i Gällstad istället för Björn när han slutar.

§166 Inga övriga punkter.

§167 Ordförande avslutade mötet

Monica Brolin Johanna Öländer

Sekreterare Ordförande
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Protokoll fört vid Lokala Rådets möte i Marbäcks församlingshem 2017-04-04

Närvarande:

Johanna Öländer, Ola Carlsson, Björn Cederkull, Monica Brolin, Ann-Mari Banfather, Inger Johansson

§150 Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet

§151 Dagordningen godkändes

§152 Föregående mötesprotokoll godkändes

§153 Björn, Johanna och Monica var i Gällstad på möte där de lokala råden samlades. Vi diskuterade i
grupper vad vi tyckte var viktigt i församlingarna och sedan gjordes en sammanställning av gruppernas
åsikter

§154 Monica och Björn serverar cider och godis i kyrkan på annandag påsk

§155 Ola ska sluta i lokala rådet. Fler funderar på att sluta, men har inte bestämt sej. Vi ska försöka få tag i
någon som kan ersätta dessa. Vi ska försöka få tag i ersättare, men samtidigt har vi kommit fram till at vi inte
behöver vara så många. Vi kan minska till sex personer pä mötena.

§156 Inga övriga punkter

§157 Nästa möte 4 september kl. 18:00 i församlingshemmet

§158 Ordförande avslutade mötet
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