
Protokoll Tvärreds lokala råd i Åsundens församling UIricehamns pastorat.

Sammanträdesdatum 2018-02-02. Tid och plats kl 18.30-20.00 i Tvän-eds församlingshem.

Beslutande: Gun-Britt Boger, Matts Hedberg, Henrik Johansson, Eren Svensson, Jan Henry
Svensson, Ingela Sörensen (ordförande).

§1. Samnianträdets öppnande.

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Unisont läses "Bön vid
sammanträde".

§2. Val av ordförande

Till mötets ordförande utses Ingela Sörensen.

§3. Val av sekreterare.

Till mötets sekreterare utses Jan Henry Svensson

§4. Till att justera dagens protokoll utses Eren Svensson.

§5. Mötets utlysande godkännes.

§6. Dagordningen godkännes jämte tillkommande övriga frågor.

§7. Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna. Fortsatt oavslutade
ärenden som avstämning med kyrkoherden angående policy för konsertverksamheten i kyrkan
samt uppföljning av inventarieinspektionen får fortsatt skjutas på framtiden.

Ansökan om halva kostnaden för Väntjänst från Diakonifonden nu klart, Ingela har fått

muntligt godkännande från Lena Benjaminsson. Det är ju ett samarbete mellan Röda Korset i
Tvärred/Finnekumla och Svenska kyrkan.

§8. Information från kyrkorådet och kyrkofullmäktige i Ulricehamns pastorat.

Jan Henry gjorde en kort genomgång av läget beträffande Gällstads församlingshem,
Församlingsgården mm

§9. Äsundens forsamlingsråd

Nästa församlingsråd äger rum den 12/2 kl 18.00 i Gällstads församlingshem.
En dagordning är utsänd med val av ordförande , vice ordförande och sekreterare.

Ledamöter i Församlingsrådet är fastställt vid möte i Kyrkofullmäktige 17-12-06.

Då beslöts även att ordförande utses av respektive församlingsråd. Vice ordf och sekr har inte

varit någon fast utsedd utan tagits beslut vid varje möte.

Lokala rådets synpunkter i frågan är att ordförandeskapet borde alternera mellan

representanter för de olika kyrkorna i församlingen.
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Lokala rådets representanter: Fortsatt oförändrat enligt ovan och enligt §54 i protokollet från
lokala rådets föregående möte 13 nov.

Kyrkvärdar: Oförändrat, hän visar ti 11 §55 föregående protokolj.

Inventarieansvarig: Skall finnas en i varje församling. I och med att det är flera kyrkor bör det
finnas en inventarieansvarig för varje kyrka samt en ytterst ansvarig för hela församlingen.
För Tvärred kvarstår Jan Henry som inventarieansvarig.

§10. Predikoturer, kollekt, kyrkvärdar

Förhandskopia av Åsundenbladet fanns tillgänglig för predikoturerna.

Vid de tillfallen när det är församlingskollekt kom vi fram til! följande kollektändamål:

30 mars Röda Korset

l april l/2 Equmeniakyrkan Vi Diakonin i Åsundens församling

6 maj Drottning Silvias barnsjukhus

Jan Henry gör en fortsatt kyrkvärdslista enligt rullande schema.

§11. Övriga frågor

Kommande aktiviteter

Världsböndagen 3 mars genomförs i Finnekumla.
Efter gudstjänsten 18 mars i församlmgshemmet kyrkkaffe med våfflor och lotterier i
samarbete med pedagogerna. Musik i sommarkväll: hittills finns planerat framträdanden 27
jun och i l jul.

Tvärreds Nyheter
Fortsatta bidrag med text om kyrkan planeras. Kostnaden för att delta är beviljad fortlöpande
sedan tidigare.

Inköp av textilier till Tvärreds kyrka
Ambokläde är levererat och Predikostoiskläde är på gång. Total kostnad ca 28. 000kr.

Kontakt med kyrkoherden för policy vid musikframträdanden i Tvärreds kyrka
Förslag till datum 19 mar, får stämmas av med Christian.

Mamialför gudstjänster i Tvärreds kyrka
I och med att det inte längre finns någon fast präst för Tvärred utarbetar vi nu en manual för
de specifika traditioner som gäller Tvärred. Skall fi-amtäggas klar vid nästa möte i Lokala
rådet.

Ekonomi

Totalt värde för våra lokala fonder uppgår till l 278 863 kr.
Intäkterna från konserten med Sofia KäUgren och Robert Wells uppgick till 16 365 kr.
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59. Nästa möte

Nästa möte planeras till måndagen den 19 mar kl 18.30 i Församlingshemmet.

§60. Avslutning

Ordföranden tackade deltagarna för insatsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Justeras:
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