
Protokoll Tvärreds lokala råd i Åsundens församling Ulricehamns pastorat.
Sammanträdesdatum 2018-09-10. Tid och plats kl 18.30-20. 15 i Tvärreds församlingshem.
Beslutande: Matts Hedberg, Henrik Johansson, Erén Svensson, Jan Henry Svensson, Ingela
Sörensen (ordförande).
Inbjuden: Boje Elebo (§34)

§29. Sammanträdets öppnande.
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Unisont läses "Bön vid
sammanträde".

§30. Val av ordförande

Till mötets ordförande utses Ingela Sörensen.
§30. Val av sekreterare.

Till mötets sekreterare utses Jan Henry Svensson
§31. Till att justera dagens protokoll utses Matts Hedberg.
§32. Mötets utlysande godkännes.
§33. Dagordningen godkännes jämte tillkommande övriga frågor.
§34. Askanden

Välkommen till Boje Elebo särskilt inbjuden för att informera om läget betr äskanden inför
budget 2019. Inledningsvis genomgång av förfarandet vid äskanden. Det som beslutats men ej
blir genomfört behöver man äska på nytt för påföljande år. Beträffande mindre inköp till
församlingshemmet planeras en särskild pott i budgeten så att inköp kan göras direkt och
kostnaden läggas på ett projektnummer, förslagsvis till ett belopp av 7.500kr årligen. Dessa
inköp görs av anställda (vaktmästare mfl).
Följande äskat för Församlingshemmet: Nya rör till element 65. 000kr. Ny värmepump
300. 000kr. Pianorenovering 5. 000kr. Reparation och målning av gmnden 80. 000kr.
Fönsterbyte/ommålning 100.000kr. VaUenskada i dusch 40.000kr.

Kyrkan: Asfaltering av parkering 150.000 (delfinansiering med begravningsavgift). Utökad
parkeringsplats: avvakta ofifert i samband med att parkeringen asfalteras. Ljudanläggning
230. 000kr enl avgiven offert att tas från Tvärreds gåvofond. På grund av storleken av kyrkan
behövs Ijudanläggning förbättras med tanke att ljudet vid en gudstjänst är av stor vikt för att
göra gudtjänstdeltagama delaktiga och att de har möjlighet att ta del av gudstjänstens
budskap. Nya mattor: Enl offert 500. 000kr, ansökan om KAE för detta ska göras. Kostnaden
från Tvärreds gåvofond. Dock får övervägande ske om man kan vänta till 2020 eftersom
nuvarande matta är i så dåligt skick att risk för fallolyckor för besökande föreligger. Målning
av dörr på södersidan 10.000kr. Reparation av putsskador på tornets norrsida 15. 000kr.
Målning och renovering av fönster samt målning av fönstersmygar och fönsterbrädor
invändigt: Ansökan om KAE för utförande 2020. Reparation av kyrktrappor: Vi har fått
beviljat KAE 290.000kr.
§35. Gåvofond

Det Tvärreds Lokala Råd har äskat till Ijudanläggning och nya mattor till Tvärreds kyrka
skall tas ur Tvärreds gåvofonder.
§36. Föregående protokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna.
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§37. Information från kyrkorådet
Jan Henry rapporterade från kyrkorådets arbetsutskott.
§38. Sammanslagning med Redväg och Södra Ving
Referat från möte i Åsundens församlingsråd och vad som framställts där med styrkor och
svagheter i en sammanslagning. Lokala rådet instämmer i det som togs fram i
församlingsrådet.
§39. Predikoturer, kollekt och kyrkvärdar
Jan Henry har gjort en kyrkvärdslista för perioden september-november.
Församlingskollekter: Rättelse från föregående protokoll §25: 23/6 Diakonin i Åsundens
församling. Även för 9/9 och 7/10 gäller ändamålet Diakonin i Åsunden.
Inga Gustavsson meddelar att hon avslutar sin befattning som kyrkvärd från och med första
advent. Avtackning planeras till Juldagens gudstjänst.
Denna paragraf vidare till Åsundens församlingsråd.
§40. Genomförda aktiviteter i kyrkan
Nationaldagsfirandet i samarbete med Equmenia och Hembygdsföreningen gav ett överskott
på l .487kr och Jan Henry redovisar att detta gavs i bidrag till Världens barn.
Övriga aktiviteter som Musik i sommarkväll vara välbesökta och uppskattade.
§41. Kommande aktiviteter i kyrkan
6 okt Nattkampen. Start kl 14 med mässa i kyrkan. Behov av 4-6 kyrkvärdar.
Parkeringsvakter.
31 okt 18. 30 Stefan Edman kommer och talar under rubriken "En jord att älska". Musik
Agnes Sörensen. Arrangemanget sköts i huvudsak av Hembygdsföreningen, kyrkan tillfrågas
om vaktmästare.

2 nov kl 13-16 Kyrkan öppen med servering av fika till besökare som kommer till
kyrkogården för gravsmyckning.
5 dec kl 18 Musikskolans julkonsert. Vi ordnar fika när de är här i förväg och övar.
8 dec kl 16 Lucia arrangerat av Lions, vi ordnar fika.
17 dec besök av Bröderna Rongedahl och Annikas körer.
6 feb kl 19 Klassisk musik under ledning av Tomas Hjalmarsson.

§42. Nästa möte
Nästa möte planeras till måndagen den 12 november kl 18. 30 i Församlingshemmet.
§43. Avslutning
Ordföranden tackade deltagarna för insatsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Justeras:

///.
Jan Henry Svensson Ingela Sörensen Matts Hedberg


