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§ l Mötets öppnande
Anders öppnar mötet.

§ 2 Till att justera protokollet
Till att justera dagens protokoll valdes Helge och Anders.

§ 3 Tankekornet
Majvi höll i dagens tankekom och vi diskuterade innehållet.

§ 4 Föregående protokoll
Föregående protokoll är från 2019-11-09 och finns på hemsidan. Vi diskuterade
vidare om bänkarna som ev. ska tas bort. Frågan är hos fastighetschefen för
närvarande. När det gäller det trasiga reglaget på mixerbordet undrar vi om det
kan skötas inom löpande budget. Martin tar det med sig till fastighetschefen.

§ 5 Öppen fråga om nya pastoratets organisation
Helge redogör för bakgrunden till den nya organisationen. En interimsstyrelse är
bildad och en arbetsplan är upprättad. Utifrån den nya organisationen önskar
interimsstyrelsen att vi diskuterar och hur vi ser på framtiden utifrån perspektiven
församlingens förtroendevalda, anställda och medlemmar. Enligt tidsplanen
kommer beslut att fattas första halvåret av 2020. Synpunkterna följer under
följande rubrik och delas in under A- E.

Följande synpunkter önskar vi i Församlingsrådet delge styrelsen inför
beslut om det nya pastoratets organisation

A: Hur samverkar er församling bäst med andra?
När det gäller samverkan påpekar Helge att organisationen av församlingen
påverkar mycket. Ett sätt att organisera är att låta exempelvis präster, diakonin,
kyrkomusik och pedagogiskt arbete bilda arbetsområden. Det är viktigt
att arbetslag blir tillräckligt stora för att vara dynamiska och
samverkansfördelar ska kunna uppstå. Det finns då även förutsättningar för att
utveckla en helhetssyn. Det finns hänsyn att ta genom exempelvis se till lokala
kyrkliga traditioner. Vi gör inte lika och det är viktigt att få bibehålla sin
särart i församlingarna, men samtidigt hör vi alla till det nya pastoratet. Martin
påpekar att det är så betydelsefullt att se hur kyrkan kan finnas på plats och
bedriva sin verksamhet. Det är viktigt med en lokal inventering över verksamhet
och gudstjänstliv, samt en rejäl omvärldsanalys, till exempel hur folk rör sig i
pastoratet för att fä en så effektiv organisation som möjligt.

B: Vad är era synpunkter på antalet områden?
Vi ser att ett lämpligt antal är 3-4 områden.
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§6

§7

C: Vilka levande centra önskar Församlmgsrådet peka på att ta hänsyn till
i organisationen?
Vi menar att det lokalt ute ibland förtroendevalda, personal och
församlingsmedlemmar behöver diskuteras hur de ser på detta. Var de anser sig
ha tillhörighet geografiskt. Det är av stor vikt att se var det finns ett levande
Gudstjänstliv. Det får inte utarmas i och med den nya organisationen.

D: Begravningsverksamheten, kyrkogårdsskötseln, behöver kanske inte
följa samma organisation. Vad är FörsamUngsrådets synpunkter om den?

E: Hur ser en modern organisation ut där alla delar är livskraftiga och har
möjlighet att utvecklas väl?

Låsning av kyrkan
Då Majvi och Torgny flyttar snart kan de inte låsa kyrkan längre på tisdagar och
torsdagar. I nuläget saknas det måndagar, onsdagar och fredagar. Är det
verksamhet i kyrkas låses den av den personal som varit där. I annat fall löser
Ulrik det. Martin föreslår att höra efter i församlingen om några kan tänka sig att
ta uppdraget och låsa kyrkan.

"10 månader for kristen enhet"

Martin inleder med att berätta om bakgrunden till initiativet. En grupp samlas
varje torsdag med präster och pastorer verksamma i Ulricehamn. Ett gott
samarbete har utvecklats med de olika församlingarna. Ett förslag har väckts om
en gemensam satsning som sträcker sig från fastan till domsöndagen. Därav
namnet. Det skulle innebära en gemensam Gudstjänst varje månad. Vi diskuterar
innehållet. Bland annat ser vi att vi har att ta hänsyn till vår kollektplanering som
vi måste följa. Åsikten framförs att även om vi tycker ekumenik är viktigt kan det
ändå vara smärtsamt att fira gudstjänst för ofta på annan ort. Då särskilt vid stifts
och rikskollekt. Vi ser fördelar att bordlägga frågan till nästa möte och reflektera
över det hela.

§8

§9

§10

Övriga frågor

Helena påpekar att vi inte har bestämt församlingskollekten ända fram tills nästa
möte. Vi bestämmer att Helena ser på förra årets planering och går efter den.
Helge påpekar att nu inför jul så tar varje församling och uppmärksammar
olika personer så som de önskar, exempelvis tack av kyrkvärdar. Vi diskuterar
antalet ledamöter och ersättare i Församlingsrådet då nu även Majvi
slutar. Anders hör med Henrik om hur vi ska göra.

Nästa möte

Nästa möte blir den 8/1 och Inger ansvarar för fikat. Helge leder "tankekomet".
Mötet i februari beslutas till den 19/2.

Mötets avslutande

Anders avslutar mötet. Martin ber en bön och leder välsignelsen.
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