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FÖRSAMLINGSRÅDET Sammanträdesdatum § 69 - 7 §  

I TILLBERGA FÖRSAMLING       2018-10-25 
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Plats och tid Knektgården, kl. 17.00 
Närvarande ledamöter Wivi Johansson, Lisbeth Forsgren, Gun Björklund, 

Annica Karlsson, Hans Olsson, Sofia Carlsson, Ingalill 

Spong, Jonny Öryd 

Närvarande ersättare Jenny Åhlander, Anna-Karin Lodebrink, Ulrika G Norling 
Övriga närvarande David Berglund Kaplan 

 

 

 § 69     

Mötets öppnande Ordföranden hälsar ledamöter, ersättare samt David Berglund 

välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. 

 §70   

Justering / Val av sekr a) Församlingsrådet beslutar att utse Jenny Åhlander till      

justeringsperson.  

 b) Tillades att utse Ulrika G Norling till mötets sekreterare.   

 § 71 

Upprop Upprop förrättades. 

  Frånvarande på dagens möte: Magnus Holmberg och Sten 

Vedmar 

§ 72 

Föredragningslista Församlingsrådet beslutar att godkänna dagens 

föredragningslista. 

 § 73 

F.g. mötes protokoll Församlingsrådet beslutar att skjuta upp godkännande av  

föregående protokoll till nästa möte då detta ej var klart. 

Kaplanen har ordet § 74  

David informerar om att församlingen även i år kommer att 

delta med ett stånd för information och samtal under Tillbergas 

julmarknad den 24 november. Där kommer adventskalendrar 

och pepparkakor att delas ut. David uppmanade oss som 

förtroendevalda att komma dit och delta. Tiden är 13.00-17.00 

I år är det skolkören i stället för barnkören som uppträder på 

scenen under julmarknaden. 

Den årliga traditionen med fackeltåg till Hubbo Kyrka och 

buss för övriga avgår som vanligt.  Kl. 18.00 är det julspel i 

Hubbo kyrka med barnkören och David efterlyste två som kan 

spela värdshusvärdar, anmälde sig gjorde Lisbeth och Hans. 

Jonny åtog sig att servera glögg utanför kyrkan. 
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Information om att Hubbo kyrka nu står färdigrenoverad gavs 

och diskussion om hur detta ska uppmärksammas under 1:a 

adventsgudstjänsten fördes.  

Det beslutades att det i välkomstalet hålls en information ang. 

renoveringen och att det under kyrkkaffet efteråt i Knektgården 

hålls ett litet förtedrag om Hubbo kyrkas historia. 

 

David informerade om att det är vår församlings tur att 

bemanna ”Sjöevents” immigrantvecka första veckan i jan. Han 

efterlyste vidare vilka två per dag som kan bemanna dagarna 2-

4 jan under tiden kl. 08.00 – 10.00. Frågan bordlades till nästa 

möte. 

 

David informerade att Klädbytardagarna gick mycket bra. De 

insamlade medlen i år gick till Sv. Kyrkans internationella 

klimatprojekt samt Världens Barn. 

 

    

Övriga frågor      § 75 

 Informerades att Sofie deltagit i kyrkvärdskurs. 

 

Annica informerade om att det 11 nov. kommer att vara en 

heldag då våra kyrkliga inventarier ska gås igenom och läggas 

in i ett eget inventarieprogram.  

 

Hubbostugan akuta behov diskutterades. Både spis, ugnar och 

diskmaskin utgör fara för person. Även bristen på porslin 

diskutterades.  

Rådet beslutade åt David att återigen riskrapportera problemen 

med spis/ugn och diskmaskin.  

Likaså ombads David se till att 40 lika kuvert av porslin samt 

uppläggningsfat och skålar inhandlas till Hubbostugan. 

   

   

Nästa möte  § 76 

  Nästa möte 2018-11-22 kl. 17.00 i Knektgråden 

 

  

Stipendieansökningar § 77 

 Det har inkommit 25 ansökningar om medel ur från 

Hamiltonska fonden. Ansökningarna skickades in elektroniskt. 

 Efter genomgång av samtliga beslutades enhälligt att ge 

följande medel ur fonden till dem som uppfyllde kraven; 

 MP69 10000 Skr 

 DJ46    5000 Skr  

 MK66 10000 Skr 

 SK66    500 Skr 
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 HM92 10000 Skr 

 ML84 11160 Skr 

 YB77  4000 Skr 

 ML87 10000 Skr 

 LM72 10000 Skr 

 SM89  5000 Skr 

 HP72  5000 Skr 

 MP73  5000 Skr 

 

 

 § 76 

Avslutning  Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Underskrifter: Sekreterare _______________________ 

  Ulrika G Norling 

 

  

 Ordförande  _______________________ 

  Wivi Johansson 

 

 

 Justerare _______________________ 

  Jenny Åhlander 


