
 

 

 

 

JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL  24.5.2012 

 Nr 5/2012 

 

 

 

 

 

 

FÖRSAMLINGSRÅDET 

 

 

 

Plats: Johannessalen, Högbergsgatan 10 D II vån. 

Tid: 24.05.2012 kl. 17.30 

 

Närvarande Djupsjöbacka, Stefan   kyrkoherde, ordförande 

Anner, Rea    medlem  

Antas, Maria    medlem, frånvarande 

Björnberg-Enckell, Maria   medlem, t.o.m. §7 

Blauberg, Rolf   medlem 

Elving-Andersén, Christina  medlem 

Hagmark, Viveca   medlem 

Laakkonen, Nina   medlem, frånvarande 

Lundin, Carita   suppleant 

Lundsten, Lars   medlem    

  Storgårds, Karl Gustav   viceordf.,frånvarande

 Särs, Annette    medlem 

Södö, Johanna   medlem 

Träskman, Anhild   medlem 

Wilén, Fred    medlem, frånvarande 

Pian Wistbacka   suppleant, t.o.m. §6 

Lindberg, Barbro   sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1  MÖTETS ÖPPNANDE 

 

Ordförande  öppnade mötet kl. 17.30 med textläsning  ur Johannes evangeliets 17 kap. som 

beskriver väntan på den heliga anden. Vi lever i andens tid och påminns om kyrkans 

födelsedag , pingsten. 

 

 



 

 

§ 2  MÖTETS BEHÖRIGHET 

 

Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört. 

 

 

§ 3  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE SAMT MEDDELANDE OM NÄR 

PROTOKOLLET FINNS TILL PÅSEENDE 

 

Förslag: Rea Anner och Maria Björnberg-Enckell utses till protokolljusterare.  Ett 

meddelande om när mötets protokoll finns till påseende sätts på anslagstavlan dagen efter 

mötet. Församlingsrådet beslutar att det justerade protokollet skall finnas framlagt till 

påseende på kansliet 14 dagar från och med 29.05. 2012 och på församlingens hemsidor från 

och med samma datum. 

Beslut: Enligt förslag med en ändring: Maria Björnberg-Enckell justerar protokollet t.o.m. § 

7,  pga att hon avlägsnar sig från mötet, Christina Elving-Andersén väljs till protokolljusterare 

fr.o.m. § 8. 

 

 

 

§ 4 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

 

Förslag: Föredragningslistan fastställs i oförändrad form. 

Beslut: Föredragningslistan fastställdes med tillägg av § Kollekterna 3.6.-31.12.2012   

 

 

§ 5  ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

5.1. Pingstdagen 27.05. prästvigning i Borgå domkyrka – Emma Audas prästvigs och 

förordnas till församlingspräst i Johannes församling fr.o.m. 01.06.2012. 

5.2. Eeva Salonen och Jarno Raninen från samfälligheten medverkade vid församlingens AK-

möte 25.4. och  presenterade ny broschyr om medlemsstrategin. 

5.3. Samfällighetens  statistikuppgifter över kostnaderna för den enskilda 

församlingsmedlemmen. 

Förslag: Församlingsrådet antecknade anmälningsärendena 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  SAMTAL MED LEDNINGSGRUPPEN 

 

Ledningsgruppen, som utgörs av Sixten Enlund, kantor; Barbro Ollberg, diakoni; Nenne 

Lappalainen, barnarbetsledare och Bo Ekman, vaktmästare i Johannes församling har kallats 

till församlingsrådsmötet för diskussion om åtgärder, som påkallats av den interna revisionen. 

Ledningsgruppen redogör för sitt respektive verksamhetsområde och hur de ser på 

verksamheten inom områdena. Diskussion kring barnarbetets framtid. 

Förslag: Församlingsrådet antecknar ärendet för kännedom. 

Beslut: Enligt förslag 

 

 

 

§ 8  UNGDOMSARBETSLEDARTJÄNSTEN I JOHANNES FÖRSAMLING 

 

Den ungdomsarbetsledartjänst som inrättades 01.08.2011 enligt kyrkans  kravgrupp 502  har 

varit lediganslagen två ggr  och planeras att besättas under slutet av år 2012 med en sex 

månaders prövotid. 

Ansökningstiden, då tjänsten lediganslogs  för andra gången, utgick  23.04.2012 kl. 14.  Inom 

utsatt tid inkom två ansökningar.  Församlingsrådsmötet 18.04. 2012 beslöt  utse  en 

intervjugrupp, bestående av Rolf Blauberg, Christina Elving-Andersén, Lella Lindström och 

Stefan Djupsjöbacka. Intervjugruppen har träffat de båda sökandena och gett sitt utlåtande 

gällande besättandet av tjänsten till beredningsutskottet. 

Förslag: Intervjugruppen kommer med ett förslag till mötet. 

Beslut:  Av de två sökanden är  endast Linda Wahrman behörig ungdomsarbetsledare. Efter 

intervjugruppens utlåtande  valde  församlingsrådet enhälligt Linda Wahrman till 

ungdomsarbetsledare i Johannes församling fr.o.m. 1.9.2012. 

 

 

 

§ 9  INFORMATIONSSEKRETERARE  HANNA KANERVAS    

       ALTERNERINGSLEDIGHET 

 

Församlingens informationssekreterare Hanna Kanerva har ansökt om alterneringsledighet för 

tiden 01.08.2012 – 31.07.2013. Förutsättningen för beviljandet av alterneringsledighet är att 

en arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån kan anställas för motsvarande tid. 

Förslag: Församlingsrådet beviljar informationssekreteraren alterneringsledighet och 

förutsätter att informationsverksamheten handhas under hennes frånvaro. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

 

§ 10  PIA KUMMEL-MYRSKOGS RAPPORT TILL FÖRSAMLINGSRÅDET 

 

Ledande branschsekreteraren vid Kyrkans Central För Det Svenska Arbetet (KCSA) Pia 

Kummel-Myrskog vikarierade som församlingspastor i Johannes församling under tiden 

01.03-30.04.2012.  

 I Bilaga 2 framför hon kort sina kommentarer om arbetsmiljön och arbetet i församlingen. 

Förslag: Församlingsrådet tar del av Pia Kummel-Myrskogs rapport. 

Beslut: Enligt förslag. 



 

 

§ 11 FRÅGOR GÄLLANDE BARNARBETARNAS ANSTÄLLNINGAR 

 

Barnarbetsledare Nenne Lappalainen har gjort en framställan (Bilaga 3) om att de flesta av 

barnledarnas anställningsvillkor skulle förändras från avtal på viss tid till tillsvidarearbets- 

avtal, med motiveringen att detta underlättar arbetet i  personaladministrationssystemet 

”Henkari” och man undviker problemet med ”hängande anställda” i systemet. 

Förslag: Församlingsrådet remitterar ärendet till junimötet. 

Beslut: Enligt förslag 

  

 

 

 

§ 12  HÖSTENS MÖTEN 

 

Förslag: 

Församlingsrådets möten inkommande höst följande måndagar kl. 17.30: 

17.09; 15.10; 26.11. och 17.12. 

Beredningsutskottet sammanträder följande måndagar kl.16.00: 

03.09; 01.10; 12.11. och 03.12. 

Dessutom en träff /”brainstorming”med församlingsrådet och Johannes medarbetare söndagen 

den 14.10. efter högmässan. 

Beslut: Nytt förslag på mötesdatum till junimötet – helst så att varannan mötesdag är måndag, 

varannan torsdag. 

 

 

 

§ 13 ANSKAFFNING AV LEKHOLMENS JUBILEUMSBOK 

 

Boken är ett samarbete mellan SvEn och Fontana Media, priset 20 €/st mot bokhandelspriset  

35 €. Boken är en utmärkt gåvobok men kan också med fördel ges som församlingens gåva 

efter avslutad hjälpledarutbildning.  

Förslag: Församlingen beställer 500 exemplar av boken, betalas med medel från von 

Hertzens fond. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§ 14  INFORMATIONSSEKRETERARE HANNA KANERVAS  SEMESTER 

 

Hanna  Kanerva tar ut semester 07.06. – 31.07.2012 före hon går på alterneringsledighet. 

Förslag: Församlingsrådet beviljar Hanna Kanerva semester under nämnda tid. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§ 15  KOLLEKTERNA FÖR ANDRA HALVÅRET 2012 

 

Ett förslag till kollektändamål enligt bilaga 4 presenterades. 

Förslag: Församlingsrådet godkänner kollektförslagen. 

Beslut: Enligt förslag. 



 

§ 16  ÖVRIGA ÄRENDEN 

 

Inga övriga ärenden förelåg. 

 

 

§ 17  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. 

   

 

 

§ 18  MÖTETS AVSLUTANDE 

 

Ordförande avslutade mötet kl. 19.50. 

 

 

 

 

 

 

Stefan Djupsjöbacka   Barbro Lindberg 

Ordförande    sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterare: 

 

 

 

Rea Anner    Maria Björnberg-Enckell (§ 1 -7) 

 

 

 

 

 

Christina Elving-Andersén (§ 8- 18) 


