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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Plats och tid: Birgittarummet

Onsdagen den 19 februari, kl. 17. 30- 19. 30
Beslutande: Markerade med x, tjänstgörande ersättare med xx, endast

närvarande med xxx.
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Ledamöter
Anders Persson
Mikael Ekman

Inger Henricsson
Owe Hjalmarsson
Anna Theander

Närvarande
XX

Ersättare
Helena Persson

Helge Hesslefors
Hanna Hof

Utses att justera: Anna Theander och Ander^Pejrssc^i PaTagfaf^l-, 15
UndersknfteT'"""" ""S^^^i/!TB^^£^^n/

Ordförande:'"^A.a^). ̂ '^
Justerande: ... C^C-wU

AnsIag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Ulricehamns församlingsråd
Sammanträdesdatum: 2020-02-19
Datum för anslags uppsättande: ^L£"3-G --ö S - 3 \
Datum för anslags nedtagande: 9-CQJ^ - C^i - ci^

Förvaringsplats för protokollet Kyrkoarkivet, V. Kyrkogatan 3B Ulricehamn

Underskrift:
/i
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§ l Mötets öppnande
Anders öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§ 2 Val av justerare
Till att justera protokollet utses Anna och Anders.

§ 3 Tankekornet
Inger delar ett tankekom med oss i gruppen och utgår ifrån högmässans betydelse.

§ 4 Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom och några av punkterna återkommer under
dagens möte.

§ 5 Retroaktiva beslut om församlingskollekter
Retroaktivt beslut tas om kollekt för 28 december till act.

§ 6 Kontroll av kollekterna för våren
Vi diskuterar hur planeringen ser ut framför allt för de gudstjänster som inte finns
med i listan för årets kollektplanering. Det kan t.ex. gälla
konfirmationsgudstjänstema där församlingskollekter som regel tas upp. Martin
föreslår att ha en mtin som involverar alla inblandade. Martin tar på sig att se över
detta.

§ 7 Uppföljning av låsning av kyrkan
Noel Bruhn tar på sig detta uppdrag och det är vi glada för.

§ 8 Uppföljning av datorproblemen i kyrkan
Mikael har testat ett datoqirogram. Det framkom att datorns prestanda inte är
tillräcklig. Mikael föreslår att köpa in en ny dator. Det är äskat 7000 kronor ur en
fond.

§ 9 Uppföljning av kollektredovisning
Ett beslut finns i pastoratet som innebär att administrativ personal lägger upp
kollektredovisning på hemsidan. Ett förslag är att man i respektive
Gudstjänstgrupp går in och tar del av detta och det kan sedan redovisas av
Gudstjänstgruppema. Ett problem är att pengar via Swish har en eftersläpning på
l månad. Helena föreslår att man uppmanar att de insamlade kollektema
finns redovisade på hemsidan.

§ 10 Uppföljning Genomgång av biskopsbrevet om nattvarden
Martin delger sina tankar om brevet. Den ger en återblick bakåt och även hur vi
förhåller oss till andras syn på nattvarden ur ett ekumeniskt perspektiv. Biskopens
brev är inte stadfästa på Kyrkomötet såsom Kyrkohandboken. Men det finns en
episkopal anda i kyrkan där församlingarna sluter upp i förtroende. Det handlar
om den praxis vi vill ha i Svenska kyrkan. Martin föreslår att vi särskilt
läser kapitel 3, 9 och 10.
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§ 11 Frågor från Kyrkorådet
Ett beslut har tagits om att utreda ett kallställande av Brunns kyrka.
Informationsmöte kommer under hösten.

Ansgarsgårdens försäljning drar ut ytterligare på tiden.

§ 12 Lovsång i våra Gudstjänster
Helena delar tankar som hon funnit i Skara stifts Instagramkonto: "Tillsammans
i Skara stift", men även från besök i andra församlingar. Hon delade idéer och
tankar som handlar om engagemang och organisation i lovsången i söndagens
mässa. Församlingsrådet ger Martin i uppdrag att höra med musikerna. Kan vi
hitta en rutin för det ideella engagemanget lovsången i gudstjänsten så att fler
intresserade lättare kan bli involverade i den?

§ 13 Övriga frågor
Martin påpekar att om 2-8 veckor får vi beslut om 2-3 bänkar får tas bort längst
bak i kyrkan. Extra utrymme skapas på detta sätt. Anna frågar även om
dynorna som vi diskuterat. Vi beslutar att 10 kuddar köps in. Frågan är om
både dator och kuddar kan tas från de pengarna som vi äskade om förra
året ur fonden 0208.

§ 14 Nästa möte
Nästa möte är l april.

§ 15 Mötets avslutande
Mötet avslutas.
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