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FÖRSAMLINGSRÅDET 

 

 

 

Plats: Konferensrummet, Högbergsgatan 10 D 3 våningen 

Tid: 22.11.2011 kl. 17.30 

Närvarande Djupsjöbacka, Stefan   kyrkoherde, ordförande 

Anner, Rea    medlem  

Antas, Maria, t.o.m. § 7   medlem 

Björnberg-Enckell, Maria   medlem, frånvarande 

Blauberg, Rolf   medlem 

Elving-Andersén, Christina  medlem, frånvarande 

Hagmark, Viveca   medlem, frånvarande 

Laakkonen, Nina   medlem 

Lundin, Carita   medlem 

Lundsten, Lars     medlem 

Storgårds, Karl Gustav, t.o.m. § 7  vice ordf. 

Särs, Annette    medlem 

Södö, Johanna   medlem, frånvarande 

Träskman, Anhild   medlem 

Wilén, Fred    medlem 

Carina Lönnqvist   suppleant 

Lindberg, Barbro   sekreterare 

 

 

 

 

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande öppnade mötet och förde fram tankar om att vi befinner oss i kyrkoårets sista 

vecka och att vi ska komma ihåg att det finns två sidor av Gudsbilden. Hopp-perspektivet bör 

vi komma ihåg när det gäller de yttersta tiderna. 

      

 

§ 2 MÖTETS BEHÖRIGHET 

Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört. 

 

 

 

 

 



 

 

§ 3 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE SAMT MEDDELANDE OM NÄR 

PROTOKOLLET FINNS TILL PÅSEENDE 

 

 

Förslag: Johanna Södö och Anhild Träskman utses till protokolljusterare. Ett meddelande om 

när mötets protokoll finns till påseende sätts på anslagstavlan dagen efter mötet. 

Församlingsrådet besluter att det justerade protokollet skall finnas framlagt till påseende på 

kansliet 14 dagar från och med 25.11 2011. 

Beslut: Till protokolljusterare valdes Anhild Träskman och Fred Wilén, då Johanna Södö inte 

var närvarande vid mötet. Protokollet är framlagt till påseende på kansliet 25.11.-8.12.2011. 

 

 

§ 4 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

 

Förslag: Föredragningslistan fastställs i oförändrad form. 

Beslut: Föredragningslistan kompletterades med följande tillägg till Anmälningsärenden: 

Punkt 5.6. Kantorernas tjänster samt Rättvis handel  

Punkt 5.9. Kyrkovalet 

Punkt 5.10. Församlingens tidning J nr 3. 

 

 

§ 5 ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

5.1.  Kulturveckan 

Veckan hölls 5-12.11. och innehöll ett digert programutbud med  både konserter, teater, 

utställningar mm. Kulturveckan har fått positiv respons, men kunde eventuellt nästa år hållas 

tidigare  på hösten. 

5.2.  Marja-Leena Väänänen (barnledare i St Jacob) har sagt upp sig den 11.11.2011. 

5.3.  Kaplanen Mårten Lindbloms avskedsfest hölls den 13.11.2011. 

Mårten Lindblom höll sin avskedspredikan i Johanneskyrkan med 375 deltagare . Vid  den 

efterföljande festen  i församlingshemmet deltog ca 270 personer.  

5.4.  Intern revision pågår i Johannes församling 
Den interna revisionen är en rutinåtgärd som görs i samtliga församlingar, syftet med den är 

att hjälpa församlingarna i administration och ekonomiförvaltning. 

5.5.  Riskbedömningsarbete på gång i Johannes församling 
Varje församling bör göra upp en riskbedömningsplan som gäller fysiska och mentala 

riskfaktorer. 

5.6.  Situationen kring ungdomsarbetsledartjänsten, kantorstjänsten  och 

vaktmästaruppgifterna. Rättvis handel. 

Ungdomsarbetsledartjänsten strävar vi  till att  lediganslå i början av år 2012. 

Kantor Anders Forsman har varit tjänstledig och återvänder 01.02.2012. Det är osannolikt att 

han fortsätter  som kantor då hans tjänstledighet upphör, då arrangemanget med delade 

kantorstjänster inte kan fortsätta.  Han anställs eventuellt på deltid som ADB-och 

telefonstödperson. 

Vaktmästaruppgifterna sköts tillsvidare som förut, men under vårens lopp kommer tjänsten i 

Tomas kyrka att lediganslås. 



Rättvis handel har församlingen gått in för –  om möjligt införskaffas allt till församlingen 

enligt den principen. Beträffande de nya utrymmena och renoveringen av dem bör 

miljöaspekten tillgodoses. 

5.7.  Enkät som bakgrundsmaterial för jämställdhetsplan i församlingen har publicerats 
Enkäten gav vid handen att motivationen bland medarbetarna är god trots att det upplevs att 

det förekommer respektlöshet och osämja i någon mån. 

5.8. Kyrkodagarna i Vasa 26-29.1.2012. 

Nytt för i år är att Ungdomens Kyrkodagar hålls vid samma tidpunkt. Församlingsrådets 

medlemmar är också välkomna att delta i kyrkodagarna, församlingen erlägger kostnaderna  

också för dem, busstransport ordnas från Helsingfors Prosteri.  

Anmälningar tas emot på kansliet 

5.9. Val av ledamöter till kyrkomötet och stiftsfullmäktige 
Anhild Träskman berättade om det stundande valet, från Johannes församling ställer Lars 

Lundsten och Maria Björnberg-Enckell upp. Den 29 november kl. 18 möte i Tomas kyrka  för 

bildande av valmansföreningen. 

5.10. Församlingens tidning J nr 3 har utkommit med tyngdpunkt på diakonin. Responsen 

bland församlingsrådets medlemmar var positiv. Maria Antas efterlyser ett utskrivet namn 

iställer för ”J”. Detta som en hälsning till informationsgruppen. 

Förslag: Anmälningsärendena tecknas för kännedom. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§ 6 KYRKOHERDENS BESLUTSFÖRTECKNING 

 

Bilaga 1. Kyrkoherdens beslutsförteckning företes för underställelse. 

Förslag: Församlingsrådet antecknar sig kyrkoherdens beslutsförteckning för kännedom. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§ 7 KAPLANSVALET 

 

Vid församlingsrådets möte 10.10.2011 beslöts om processen vid kaplansvalet, en arbetsgrupp 

bestående av Maria Antas, Lisa Enckell och Lars Lundsten tillsattes. Arbetsgruppen har till 

församlingsrådet inlämnat förslag till fortsättning av processen, vilken bifogas som bilaga 3. 

Förslag: Församlingsrådet godkänner den procedur som beskrivs i beredningens förslag. 

Dessutom kompletteras beredningsgruppen fr.o.m. detta möte med kyrkoherden. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§ 8 BARNARBETSLEDARENS TJÄNST 

 

Förslag: Församlingsrådet föreslår att  barnarbetsledarbefattningen baserad på 

arbetsavtalsförhållande upphävs och att en ny barnarbetsledartjänst inrättas med uppgifter 

inom andligt arbete i kravgrupp 503 fr.o.m. 01.01.2012.  

Beslut: Förslaget omfattades med tillägget: Församlingsrådet föreslår att en ny 

barnarbetsledartjänst med uppgifter inom andligt arbete inrättas i kravgrupp 503 fr.o.m. 

01.01.2012 och att den nuvarande barnarbetsledarens Nenne Lappalainen arbetsavtal upphävs 

och att hon överförs till den nya tjänsten. 

 

 



§ 9 NY BARNLEDARE TILL ST JACOB fr.o.m. 14.11.2011 

 

Förslag: Oscar Storgårds anställs som barnledare tillsvidare  i St Jacob fr.o.m. 14.11.2011 

istället för Marja-Leena Väänänen, som slutat 11.11.2011. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§10 ANHÅLLAN OM UNDERSTÖD FÖR LEDARRESA 

 

Johannes församlings ungdomsarbetsledare Lella Lindström anhåller om 20 000 € från Carita 

och Dorrit von Hertzens fond för församlingens ledarresa till Sigtuna i Sverige 16–21.5.2012.  

35 personer beräknas delta i resan, av vilka 5 anställda. Till anhållan bifogas offert från 

Sigtuna stiftelsen och budget uträknat på 35 personer. 

Förslag: Församlingsrådet godkänner anhållan enligt bilaga 2. 

Beslut: Församlingsrådet beviljar anhållan enhälligt. 

 

 

 

§ 11 FASTSTÄLLANDE AV ÄNDAMÅL FÖR DE KOLLEKTER SOM UPPBÄRS I 

JOHANNES FÖRSAMLING UNDER DET FÖRSTA HALVÅRET 2012 

 

En stor del av kollekterna för söndagarna är färdigt fastslagna av kyrkostyrelsen. I vissa fall 

finns specificerade kollektändamål, som församlingsrådet kan placera ut enligt 

förgottfinnande. I allmänhet finns det ganska litet frihet att införa egna kollektmål. 

Förslag: Det förslag som BU gjort upp framläggs på sammanträdet, bilaga 4. 

Beslut: Enligt beslutsförslag. 

 

 

§ 12 FÖRSAMLINGSRÅDETS  SAMMANTRÄDEN  VÅREN  2012 

 

Förslag: Följande måndagar kl. 17.30:  30.01;  20.02;  12.03;  16.04 ; och 21.05.  

Beslut: Datum för sammanträden ändrades. De nya mötesdatumen är: torsdag 19.01; måndag 

13.02; torsdag 15.03; måndag 16.04 och torsdag 24.05. Tidpunkten för mötena kl. 17.30 med 

servering kl. 17-17.30. 

 

 

§13 ÖVRIGA ÄRENDEN 

 

Val av beredningsutskott fr.o.m. januari 2012 

Förslag: Till beredningsutskottet väljs Annette Särs och Anhild Träskman, förutom 

viceordförande Karl Gustav Storgårds och ordförande Stefan Djupsjöbacka. 

Beslut: Enligt förslag 

 

§ 14 ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

 

Rättelseyrkande görs skriftligt av den som missnöjd över fattat beslut (KL 

24:3 mom.1). Rättelseyrkande riktas till församlingsrådet över beslut som fattats av 

församlingsråd och dess sektioner, organ, förtroendevald som är underställd församlingsrådet 

eller av tjänsteinnehavare. 

 



 

   

§ 15 MÖTETS AVSLUTANDE 

 

 

Ordförande avslutade mötet kl. 19.45. 

  

 

 

 

 

   

STEFAN DJUPSJÖBACKA  BARBRO LINDBERG 

ordförande    sekreterare 

 

 

 

   

 

Protokolljusterare: 

 

 

 

Anhild Träskman   Fred Wilén 


