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Sammanträdesdatum 2019-05-15

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar
sammanträdet för öppnat.
Jenny Anshelm inledde mötet med bön.
Ordförande förrättar upprop.

§ 1. Val av justerare samt tid och plats för justering.
Att jämte ordf. justera protokollet föreslås Kerstin Dahl Blomquist.
Församlingsrådets beslut:
I enlighet med förslaget.

§ 2. Fastställande av dagordningen och godkännande av kallelsen.
Dagordningen har varit utsänd. Kallelsen har sänts via mail.
Församlingsrådets beslut.
Fastställer den utsända dagordningen och godkänner kallelsen.

§ 3. Föregående protokoll
Föregående protokoll är från den 2018-10-11.
Församlingsrådets beslut
Protokollet har lagts till handlingarna.

§ 4. Diakoni.
Församlingsrådet beslöt 2018 § 27 att de som fyller 80, 85 och 90 år
samt alla födelsedagar därefter bjuds in till fest i Sockenstugan.
Ordförande informerar om att söndagen den 8 september blir det
födelsedagsfest i Sockenstugan.
Ordförande informerar om att pastoratets nästa diakoni-råd äger rum
den 29 september
Församlingsrådets beslut.
Informationen noteras.
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§ 5. Öppettider i kyrkan i sommar.
Från sista helgen i juni till sista helgen i juli hålls Silleruds kyrka
öppen för besök då pastoratet anordnar Kyrkrundan, där man med ett
fullstämplat ”kyrkpass” kan vinna ett fint hantverk tillverkat av
kyrkvaktmästare Ingmar Thorängen.
Den 1/7 – 7/7 är det Äntligen Sommar med våffelcafé och ett gediget
program i sockenstugan och kyrkan.
Församlingsrådets beslut.
Noterar informationen.
§ 6. Församlingskollekter.
Föreslås att kollekten den 7 juli skall tillfalla Världens Barn, att
kollekten den 25 augusti skall tillfalla Stadsmissionen i Karlstad och
att ändamålet för kollekten den 27 oktober hänskjuts till nästa
församlingsråd. Föreslås även att vid konserterna den 3 juli och 24 juli
skall kollekten gå till musikverksamheten i Sillerud.
Församlingsrådets beslut.
I enlighet med förslagen.

§ 7. Församlingsresan.
Ordförande har begärt förslag på resmål från Karlanda Buss. Förslag
på fyra resor har inkommit. Ledamöterna diskuterar de olika
förslagen.
Församlingsrådets beslut.
Församlingsrådet beslutar att resan skall gå till Ransby med
Pilgrimstapeten och att medel tas ur Helmer Anderssons fond.
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§ 8. Församlingsinstruktionen.
Det har under en tid arbetats med vad som bör ingå i presentationen av
Silleruds församling i Församlingsinstruktionen. Ordförande läser upp
vad som slutgiltigt kommer att stå i presentationen.
Jenny Anshelm informerar om kommande förändringar.
Ordförande läser minnesanteckningar från ”Kreativa caféer”
Församlingsrådets beslut.
Noterar informationen.

§ 9. Helmer Anderssons gravrätt.
Församlingen står som gravrättsinnehavare för grav 263-264 kvarter 1
Gravrätten bör förnyas och stenen behöver åtgärdas.
Kostnader: gravrätt i 15 år 750 kr., åtgärd av gravsten 2.500 kr.
Skötsel: perenner á 220 kr./år.
En lång och ingående diskussion äger rum.
Församlingsrådets beslut.
Församlingsrådet anser att denna grav skall bestå framgent och
skötas av kyrkogårdens personal utan interna avgifter.Personer
som givit en donation till församlingen och efterlevande
saknas, där skall graven bevaras och vårdas av församlingen.

§ 10. Inköp av barnstolar.
Jenny Anshelm påtalar att det behövs bra och säkra barnstolar till
församlingshemmet.
Föreslås att nya bra barnstolar inköps.
Församlingsrådets beslut.
Jenny får i uppdrag att köpa in tre barnstolar. Medel tas ur
Karlssonska fonden.
Ordförande avslutar sammanträdet kl. 19.00.
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