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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid: Skypemöte
Onsdagen den l april, kl. 18.30- 20.00

Beslutande: Markerade med x, tjänstgörande ersättare med xx, endast
närvarande med xxx.

Närvarande
x

x

x

x

x

Ledamöter
Anders Persson
Mikael Ekman

Inger Henricsson
Owe Hjalmarsson
Anna Theander

Närvarande
XX

XX

Ersättare

Helena Persson

Helge Hesslefors
Hanna Hof

Utses att justera: Martin Landgren och Ander$ Persson / /_',-
Underskrifter Sekreterare: .... . &. v. r!. ^: %^

ter l- 7

Ordförande:

Justerande: .

<.
/\^C^<3-^6^^v^-

l^fyvy.

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Ulricehamns församlingsråd
Sammanträdesdatum: 2020-04-01
Datum för anslags uppsättande:
Datum för anslags nedtagande:

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift:

Kyrkoarkivet, V. Kyrkogatan 3B Ulricehamn

Utdragsbestyrkande
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§ l Mötets öppnande
Anders hälsar välkommen till kvällens skypemöte. Vi knäpper våra händer och
ber för det vi ska diskutera. Vi fokuserar på det viktigaste i dagordningen och
därför beslutar vi att skjuta på delar av innehållet tills nästa möte.

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

§ 3 Tankekornet
Vi avstår från kvällens tankekom.

§ 4 Föregående protokoll
Föregående protokoll finns inte på hemsidan ännu och kommentars vid nästa
möte.

§ -5 Vi diskuterar rådande hälsoläget i samhället, och hur det påverkar församlingens
verksamhet. Martin delger det som diskuterats i församlingen. Mottot är "Ställ
inte in utan ställ om". Gudstjänster fortsätter. Andra verksamheter har
stängts ner som är riktad mot riskgrupper. Exempelvis på detta är ålder och
mindre utrymmen som vid onsdagslunchen. Ungdomsgrupper fortsätter.
Konfirmationerna skjuts upp. Kommer under tidig höst.
Gudstjänsterna är under diskussion. Inte fler än 50 deltagare. En
familjemässa i Församlingsgården och en högmässa i kyrkan genomfördes
första söndagen detta var aktuellt. Totalt var det 48 Gudstjänstbesökare på
båda ställena. Resursmässigt går det att genomföra april månad ut. Vi
kommer inte ha en ekumenisk påsk pga. detta. Just nu prövas det att
förinspela Gudstjänster som nås via hemsidan. Livesändning avvaktar vi med
just nu. Helena menar att det är bra att man inte ställer in så länge regelverket
tillåter. Inger menar också att det fortsätter med Gudstjänstlivet. Anna
påpekar att olika sätt tillämpas i stiftet. En förinspelad blir lättare att ta till sig.
Helge instämmer i diskussionen. Anders påpekar att i ett sådant här extremt läge
är det bra att använda sig av en loggbok för att notera hur situationer
lösts. För att ta med sig dessa erfarenheter inför framtiden. Andra praktiska
frågor rör exempelvis upphovsrätt och GDPR, som författare till texter och
psalmer. Anders påpekar att det är bra om ett anslags sätts upp på dörren om
att det är 2 olika mässor. Även kyrkkaffet diskuteras ev. förläggs det utomhus
när vädret tillåter. Vi rekommenderar att det inte är något kyrkkaffe om vi måste
vara inne. Vi föreslår en "virtuell böneskål" Vi diskuterar hur det

kommunicerats ut.

§ 6 Nästa möte

Resterande frågor skjuts till nästa möte 27/5. Diskuteras att ha ett extra möte sista
veckan i april_Yi^elmTmaTbokade den 29 april kl 18:30 via_SkyEe.

§ 7 Mötets avslutande
Mötet avslutas med en bön av Martin. ^y7o


