
Protokoll Tvärreds lokala råd i Åsundens församling UIricehamns pastorat.

Sammanträdesdatum 2018-05-07. Tid och plats kl 18.30-20. 00 i Tvärreds församlingshem.

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

§14. Sammanträdets öppnande.

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

§15. Val av ordförande

Till mötets ordförande utses Ingela Sörensen.

§16. Val av sekreterare.

Till mötets sekreterare utses Jan Henry Svensson

§17. Till att justera dagens protokoll utses Gun-Britt Boger.

§18. Mötets utly sande godkännes.

§19. Dagordningen godkännes jämte tillkommande övriga frågor.

§20. Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.

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

Jan Henry gjorde en kort genomgång av läget beträffande förslaget till sammanslagning av
Ulricehamns, Redvägs och Södra Vings pastorat. Dessutom aktuella läget beträffande
uppehållande av kyrkoherdetjänsten efter att Christian Sandblom slutat.

§22. Åsundens forsamlingsråd

Ingela gick igenom ett möte i Gällstad med bland annat representanter från Åsundens
församlingsråd angående förslaget om att bygga in församlingshemmet i kyrkan i Gällstad.

§23. Genomgång av tidigare äskanden och tillägg för 2019.

Vi har uppfattat att de äskanden som inte genomförts även tas upp på nytt för 2019
tillsammans med det som nu tillkommit behov av. Gränsdragningen mellan
förbrukningsartiklar och investeringar är oklar för oss och får undersökas närmare. Övriga
äskanden i bilaga se bilaga l.

§24. Manual for kyrkvärdar i Tvärreds kyrka

Det tidigare uppgjorda förslaget fastställdes med smärre justeringar. Kommer att vara till
hands i kyrkans sakristia.
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§25. Predikoturer, kollekt och kyrkvärdar

Jan Henry gör en fortsatt kyrkvärdslista enligt mllande schema.

Ändamål beträffande församlingskollekter i Tvärreds kyrka:

23/6: Barn på SAS

19/8: Musikverksamheten i Åsundens församling

Musik i sommarkväll 27/8, 11/7, 15/8: Diakonin i Åsundens församling

§26. Övriga frågor

Slätter vid kyrkoruinen

Beslöts till lördagen den 16/6 kl 8.00, medtag fika.

Inköp till församlingshemmet

Inför kyrkkaffe efter gudstjänsten 18 mars i församlingshemmet med våfflor och lotterier i
samarbete med pedagogerna har inköpts två våffeljäm. Ärendet går vidare till
församlingsrådet för godkännande.

Förvaringsmontrar i kyrkan

Inköp av förvaringsmontrar för brudkrona, nattvardskärl, textilier mm för att de skall kunna
vara till beskådande diskuterades. Placering och typ av monter får övervägas och ärendet tas
upp på nytt nästa möte.

Hissa flaggan vid församlingshemmet

20/5 Ingela, 23/7 Erén.

Tvärreds Nyheter

Jan Henry meddelar att bidraget till Tvärreds Nyheter har höjts till 2.200kr/år. Får gå vidare
till församlingsrådet då det utgör en ökning av tidigare godkänd kostnad.

Kommande aktivitet

Ingela meddelar att Annikas körer och Bröderna Rongedal kommer till kyrkan den 17
december.
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§27. Nästa möte

Nästa möte planeras till måndagen den 3 september kl 18. 30 i Församlingshemmet.

§28. Avslutning

Ordföranden tackade deltagarna för insatsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
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Jan Henry Svensson

Justeras:
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