
Protokoll Tvärreds lokala råd i Åsundens församling Ulricehamns pastorat.
Sammanträdesdatum 2019-01-14. Tid och plats kl 18.30-20.15 i Tvärreds församlingshem.
Beslutande: Gun-Britt Boger, Matts Hedberg, Erén Svensson, Ingela Sörensen (ordförande).
Inbjuden: Rebecca Jansdotter Hultqvist (§2)

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

§2. Vi hälsar Rebecca Jansdotter Hultqvist välkommen som håller en kort minnesstund med
bön över Jan Henry Svensson som avlidit. Rebecca berättar sen kort om hur och varför hon
blev församlingspräst i Åsundens församling och därefter om det visionsarbetet som är på
gång. Vad vill vi med vår församling om 5 år, hur kan lekmannaengagemang utvecklas, vad
innebär ett glasklart budskap, når vi ut till de som inte kommer till kyrkans verksamhet. Kan
man ta reda på varför och vad är fel då en person går ur kyrkan. En satsning kommer att vara
"Hemma i kyrkan" den 28 mars kl. 19. 00 i Gällstads & Södra Sams kyrka.
§3. Val av ordförande
Till mötets ordförande utses Ingela Sörensen.
§4. Val av sekreterare.
Till mötets sekreterare utses Erén Svensson

§5. Till att justera dagens protokoll utses Gun-Britt Bogen
§6. Mötets utlysande godkännes.
§7. Dagordningen godkännes jämte tillkommande övriga frågor.
§8. Föregående protokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna.
§9. Information från forsamlingsrådet
Ingela rapporterade från församlingsrådet, kommande möten 11/2, 3/6, 23/9 och 25/11. Till ordförande
för församlingsrådet har utsetts Ingvar Claesson på ett år och vice ordförande Ingela Sörensen,
ordförandeskapet kommer att vara roterande med ett år i taget. Åsundenbladet kommer att komma ut
som tidigare. Skara stift kommer att anordna en predikokurs för lekmannamedverkan.
§10. Information från kyrkorådet
Ingela rapporterade från kyrkorådets arbetsutskott. Angående fastighetsärenden kommer
trapporna i Tvärreds kyrka att repareras av Tolkens trädgårdsanläggning, svensk sten kommer
att användas. Det kommer att asfalteras utanför Tvärreds kyrka.

Henrik Lööv har utsetts till kyrkoherde och genom ett samverkansavtal med Equmenia
kommer Rebecca Jans-dotter Hultqvist att arbeta 80 % som församlingspräst i Åsunden och
en ny kommunister kommer att anställas.
Anna Teander informerade om kommunikation som mission och en kommunikationsplan ska

upprättas. En ny arvoderingsordning är infört enl. GAS, ordföranden ansvarar för att meddela
vilka personer som har deltagit i Lokal rådet. Från den 1/4-2019 får ej Spotify användas utan
att betala för den tjänsten.
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§11. Askanden
Vi tittade på några förslag på färg till mattorna som ska beställas till kyrkan, kostnaden
kommer att tas från Tvärreds gåvofond Syskonen Gustavsson med ändamålet smyckning av

Tvärreds kyrka. Lokala rådet är eniga om kriterier som vi anser bör beaktas vid beställning av
de nya mattorna till Tvärreds kyrka:
Ull för hållbarhet och miljö

Närproducerat
Estetiskt anpassat till färgerna i kyrkan.
Anordningar så att mattorna hålls på plats.
Vidare bör arbete med Ijudanläggningen till Tvärreds kyrka verkställas enl. beslut

§12. Val av sekreterare till Lokala rådets möten
Till sekreterare till Lokala rådet utses Erén Svensson

§13. Val av ersättare till forsamlingsrådet och till vice ordförande
Till ersättare till församlingsrådet och till vice ordförande utses Erén Svensson
§14. Förslag till val av inventarieansvarig i Tvärred
Till inventarieansvarig utses Ingela Sörensen
§15. Val av ansvarig för Tvärreds nyheter
Till ansvarig för Tvärreds nyheter utses Ingela Sörensen till nästa nummer som utkommer
§16. Predikoturer, kollekt och kyrkvärdar

Ingela gör en kyrkvärdslista för perioden mars till maj. Inga Gustavsson fortsätter som
kyrkvärd i Tvärreds kyrka.

Församlingskollekter: 19/4, långfredagen till Röda Korset. 17/3, 5/5 och 2/6 gäller ändamålet
Diakonin i Åsunden.
§17. Kommande aktiviteter i kyrkan
6 feb uthyrning av kyrkan till riksteatem i Ulricehamns teaterförening Ensemblen Makadam.
Behov av parkeringsvakter och ev. biljettförsäljning.
Världsböndagen den 2/3 i Equmeniakyrkan.
Brödauktionen kommer att anordnas av barnverksamheten ihop med Lokala Rådet.
Åsundenbladet har deadline den 24/1

Fortsatt deltagande i Tvärreds Nyheter
§18. Nästa möte
Nästa möte planeras till måndagen den 6 maj kl 18.30 i Församlingshemmet och då kommer
Jenny Nyberg att bjudas in ang. kommunikation
§19. Avslutning
Ordföranden tackade deltagarna för insatsen och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Justeras:
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Erén Svensson
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Ingela Sörensen \ Gun-Britt Boger


