
 

JOHANNES FÖRSAMLING                   PROTOKOLL 13.02.2012 

 Nr 2/2012 

 

 

 

FÖRSAMLINGSRÅDET 

 

 

Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen 

Tid: 13.02.2012 kl. 17.30 

Närvarande Djupsjöbacka, Stefan   kyrkoherde, ordförande 

Anner, Rea    medlem  

Antas, Maria    medlem 

Björnberg-Enckell, Maria   medlem 

Blauberg, Rolf  ( fr.o.m. §7)  medlem 

Elving-Andersén, Christina  medlem 

Hagmark, Viveca   medlem 

Laakkonen, Nina   medlem 

Lundin, Carita   medlem 

Lundsten, Lars     medlem 

Storgårds, Karl Gustav (ordf. vid § 9 och 10) vice ordf. 

Särs, Annette    medlem 

Södö, Johanna   medlem 

Träskman, Anhild   medlem 

Wilén, Fred    medlem, frånvarande 

Enckell, Lisa    suppleant 

Pian Wistbacka   suppleant 

Lindberg, Barbro   sekreterare 

 

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

 

Ordförande öppnade mötet kl. 17.30.  

 

§ 2 MÖTETS BEHÖRIGHET 

 

Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört. 

 

§ 3 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE SAMT MEDDELANDE OM NÄR 

PROTOKOLLET FINNS TILL PÅSEENDE 

 

Förslag: Maria Antas och Maria Björnberg-Enckell 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 20.02. – 05.03.2012. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§ 4 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 



 

Förslag: Föredragningslistan fastställs i oförändrad form. 

Beslut: Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg under Övriga ärenden: 

Verksamhetsberättelsen för 2011. 

 

 

§ 5 ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

5.1. Konstutställning (Georges von Swetlik) i Johanneskyrkans krypta 11.02 – 03.03.2012. 

5.2. Intern revision slutförd. Kyrkoherden utvärderar för att föreslå åtgärder. 

5.3. Kyrkodagar har hållits i Vasa 26 – 29.01.2012. 

5.4. Protokoll från resursgrupperna 

Förslag: Anmälningsärendena tecknas för kännedom. 

 5.1. Konstutställningens vernissage hölls 11.02. kl. 17 i kryptan, 28 konstverk av Georges 

von Swetlik finns utställda till minne av konstnärens födelse för 100 år sedan. 

5.2.  Den interna revisionen är en lång process och en utmaning. En åtgärdsförteckning, som 

församlingsrådet bit för bit tar ställning till, kommer att uppgöras.  

5.3.  Kyrkodagarna var en positiv upplevelse för deltagarna. 

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 UTLÅTANDE I ANLEDNING AV BESÄTTANDE AV TVÅ 

FÖRSAMLINGSPASTORSTJÄNSTER I JOHANNES FÖRSAMLING 

 

Före domkapitlet utser nya församlingspastorer inbegärs utlåtande från församlingsrådet i 

ifrågavarande församling. Församlingspastorstjänsten efter Jan Erik Sundströms övergång i 

pension tillsätts 01.03.2012 och efter det att den nya kaplanen Fred Lindström fått fullmakt på 

kaplanstjänsten blir en annan församlingspastorstjänst ledig. Församlingsrådet kan därför 

avge utlåtande för två präster med tanke på besättandet av församlingspastorstjänsterna. 

Mikael Busck-Nielsen, som varit utan förordnande sedan Maria Sundblom Lindberg 

återkommit efter sin vårdledighet och haft tidsbunden projekttjänst, torde vara en lämplig 

kandidat för den ena tjänsten. Emma Audas, som varit sommarteolog senaste sommar, blir 

troligen prästvigd i slutet av maj och skulle vara ett lämpligt tillskott i prästkåren. 

Förslag: Församlingsrådet föreslår att Mikael Busck-Nielsen får fortsätta och ser gärna att 

Emma Audas anställs som församlingspastor i Johannes församling med motiveringen att hon 

varit anställd som sommarteolog. 

Beslut: Församlingsrådet beslöt enligt följande:  

1.  Pia Kummel-Myrskog (från KCSA) har önskat få tjänstgöra i någon församling för en 

kortare tid med tjänstledighet från sin nuvarande tjänst. Eftersom Fred Lindström tjänstgör 

som t.f. kaplan tills fullmakt för kaplanstjänsten, finns det möjlighet att anställa en 

församlingspastor fram till sommaren. Därför finns det en ledig plats för Pia Kummel-

Myrskog. Hon kunde därför förordnas till Johannes församling som församlingspastor under 

tiden 01.03.2012 – 30.04.2012. 



2.  Mikael Busck-Nielsen förordnas som församlingspastor fr.o.m. 01.03.2012  

3. Emma Audas, som blir prästvigd i slutet av maj, förordnas som församlingspastor fr.o.m. 

01.06.2012. 

 

Utlåtande avges till domkapitlet med följande ordalydelse: 

 

Församlingsrådet i Johannes församling inställer sig positivt till att domkapitlet i Borgå stift 

förordnar pastor Pia Kummel-Myrskog som församlingspastor för tiden 01.03 – 30.04.2012, 

Mikael Busck-Nielsen som församlingspastor tillsvidare räknat fr.o.m. 01.03.2012 samt att 

teol.stud. Emma Audas förordnas som församlingspastor från 01.06.2012 – 31.05.2013. 

Församlingsrådet konstaterade att dessa tre präster väl kompletterar det team av präster som 

i detta nu finns i församlingen. 

 

 

§ 8 ÅTGÄRDER  MED ANLEDNING AV JAN ERIK SUNDSTRÖMS AVSKEDSFEST 

26.02.2012 

Förslag: Efter högmässan i Johanneskyrkan hålls ett festligt kyrkkaffe med program. 

Församlingsrådet deltar i en avskedsgåva. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

 

§ 9 VAL AV LEKMANNAOMBUD TILL KYRKOMÖTET 

 

Den 13 februari förrättas val av ombud till kyrkomötet för fyraårsperioden 01.05.2012 – 

30.04.2016. Enligt kyrkostyrelsens cirkulär 1/2012 (02.01.2012) förrättas i församlingar som 

tillhör kyrklig samfällighet valet vid ett gemensamt möte för församlingsrådets medlemmar 

och församlingens medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige. Trots att valen förrättas vid 

samma möte är det fråga om två separata valförrättningar som protokollförs som skilda 

paragrafer. Röstberättigade är alltså förutom medlemmarna i församlingsrådet också 

församlingens medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige. Om samma person är medlem i 

både församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige utnyttjar denne sin rösträtt som 

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige medan ersättaren i församlingsrådet utnyttjar 

personens rösträtt som medlem i församlingsrådet. Präst som valts till medlem i 

församlingsrådet ersätts i kyrkomötesvalet och stiftsfullmäktigevalet av lekmannaersättare.  

Församlingsrådets viceordförande fungerar som ordförande vid valmötet. 

Förslag: Viceordförande tar över ordförandeskapet och leder valförrättningen av 

lekmannaombud  till kyrkomötet för fyraårsperioden 01.05.2012-30.04.2016. Efter avslutad 

valförrättning  ges inte besvärsanvisning eftersom besvär kan anföras först över stiftets 

valnämnds beslut (VOK 4:15) 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§10 VAL AV LEKMANNAMEDLEMMAR  TILL STIFTSFULLMÄKTIGE 

 

Den 13 februari förrättas val av medlemmar till stiftsfullmäktige för fyraårsperioden 

01.05.2012-30.04.2016. Samma praxis gäller vi valet av lekmannamedlemmar i 

stiftsfullmäktige (§10) som vid valet av lekmannaombud till kyrkomötet (§9). 

Förslag: Viceordförande tar över ordförandeskapet och leder valförrättningen av 

lekmannamedlemmar till stiftsmötet för fyraårsperioden 01.05.2012-30.04.2016. Efter 



avslutad valförrättning ges inte besvärsanvisning eftersom besvär kan anföras först över 

stiftets valnämnds beslut (VOK 4:15). 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§ 11 CHRISTINE BJÖRKSKOG – FÖRSAMLINGENS MISSIONÄR I ETIOPIEN 

 

Förslag: Församlingsrådet beslutar att som församlingens missionär i Etiopien välja Christine 

Björkskog. 

Beslut: Församlingsrådet i Johannes församling bestämmer att budgetens understöd till FMS 

direkt styrs till våra egna namngivna missionsprojekt. Christine Björkskog är speciallärare 

och kommer att resa ut till Etiopien och där tar hand om barn vars föräldrar har drabbats av 

AIDS. Redan nu har församlingen åtagit sig att understöda fadderbarn i Dessie i Etiopien. 

Därför fallet valet naturligt på Christine Björkskog, som därmed valdes till församlingens 

missionär. Kontraktet gäller för 24 månader.  

 

 

§ 12 ÖVRIGA ÄRENDEN 

 

- VERKSAMHETSBERÄTTELSEN  för år 2011  

 Förslag: Församlingsrådet godkänner Johannes församlings verksamhetsberättelse 

 Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§ 13 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. 

 

 

   

§ 14 MÖTETS AVSLUTANDE 

 

Ordförande avslutade mötet kl. 19.40. 

 

 

  

STEFAN DJUPSJÖBACKA  BARBRO LINDBERG  

STEFAN DJUPSJÖBACKA  BARBRO LINDBERG 

ordförande    sekreterare 

 

 

 

Protokolljusterare: 

 

MARIA ANTAS   MARIA BJÖRNBERG-ENCKELL 

MARIA ANTAS   MARIA BJÖRNBERG-ENCKELL 

    


