
JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL  27.9.2012 

 Nr 9/2012 

 

 

FÖRSAMLINGSRÅDET 

 

 

Plats: Johannessalen, Högbergsgatan 10 D 2 våningen 

Tid: 27.9.2012 kl. 18.30 

Närvarande Ray. Tomas                    tf.kyrkoherde, ordförande 

Anner, Rea    medlem  

Antas, Maria    medlem 

Björnberg-Enckell, Maria   medlem,frånvarande 

Blauberg, Rolf   medlem 

Elving-Andersén, Christina  medlem 

Hagmark, Viveca   medlem 

Laakkonen, Nina   medlem, frånvarande 

Lundin, Carita   suppleant 

Lundsten, Lars   medlem  

Storgårds, Karl Gustav   viceordf. 

 Särs, Annette    medlem 

Södö, Johanna   medlem, frånvarande 

Träskman, Anhild   medlem, frånvarande 

Wilén, Fred    medlem, frånvarande 

Sifverberg, Janne   suppleant 

Lindberg, Barbro   sekreterare 

 

 

 

§ 1  MÖTETS ÖPPNANDE 

 

Ordförande Tomas Ray öppnade mötet med läsning ur II Korintierbrevets fjärde kapitel samt 

bön. 

 

 

§ 2  MÖTETS BEHÖRIGHET 

 

Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört. 

 

 

§ 3  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE SAMT MEDDELANDE OM NÄR 

PROTOKOLLET FINNS TILL PÅSEENDE 

 

Förslag: Lisa Enckell och Rea Anner 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 05.10. 2012 och på Johannes församlings hemsidor. 

Beslut: Rolf Blauberg och Rea Anner utsågs till protokolljusterare. 

 

 



§ 4 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

 

Förslag: Föredragningslistan fastställs i oförändrad form. 

Beslut: Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg under Övriga ärenden: 

Diskussion om aktuella frågor 

 

 

§ 5  ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

- Fridagsplaner för perioden 1.10-31.1.2013 

- Arbetsfördelningen mellan prästerna 

 

 

§ 6  KYRKOHERDENS BESLUTSFÖRTECKNING 

 

Bilaga 1. Kyrkoherdens beslutsförteckning företes för underställelse. 

Förslag: Församlingsrådet antecknar sig kyrkoherdens beslutsförteckning för kännedom. 

Beslut: Enligt förslag men med komplettering med exakta datum under vilken tid och istället 

för vem barnledarna vikarierar.  

 

 

§7 ARBETSGRUPP FÖR LÅNGSIKTIG EKONOM ISK PLANERING 

 

Under senaste församlingsrådsmötet framkom en tanke om att skapa en arbetsgrupp som har i 

uppgift att gå igenom församlingens ekonomiska situation och skapa en helhetssyn av 

församlingens ekonomi och på basis av den rekommendera riktlinjer för församlingens 

ekonomiska planering för att kärnverksamheten skall kunna upprätthållas på önskad nivå 

också under kommande år. Arbetsgruppen kunde bestå av två anställda och lika många 

lekmän, eventuellt kunde någon utomstående med en ekonomisk bakgrund kunna kopplas in. 

Gruppen kunde ledas av kyrkoherden eller någon av kyrkoherden utsedd person.  

 

Förslag: En arbetsgrupp bestående av kyrkoherden och en av medarbetarkonferensen utsedd 

person, samt två från församlingsrådet utses att ingå i gruppen, förslagsvis Lars Lundsten och 

Annette Särs.  

Beslut: Enligt förslag med tillägget: Till sammankallare för arbetsgruppen utsågs Lars 

Lundsten. Preliminärt förslag från arbetsgruppen förväntas i februari/mars 2013. 

 

 

§ 8 BEREDSKAPSPLAN 
 

Domkapitlet i Borgå stift har i samråd med domkapitlet i Helsingfors bett församlingarna i 

Helsingfors att uppdatera sina beredskapsplaner. Senast detta gjordes i församlingen var 2009. 

Domkapitlet sände ut en modell att använda som de själva översatt utgående från den finska 

beredskapsplanen gjord i Vartiokylä. Modellen skiljer sig ytterst lite från den ikraftvarande 

planen i Johannes församling. Uppdateringen har förelagts arbetskonferensen, innan den går 

till församlingsrådet för fastställelse och till domkapitel för kännedom.  

 

Förslag: Johannes församlings fastställer den uppdaterade planen, i enlighet med modellen 

från domkapitlet. 

Beslut: Enligt förslag. 



 

§ 9 VIA CRUCIS – RISTIN TIE TUKI RY:S  ANSÖKAN 

 

Föreningen Via Crucis - Ristin Tien Tuki ry ansöker om bidrag av församlingen på 5000€ för 

arrangerandet av Via Crucis 2013. Föreningen bifogar en budget för evenemanget av vilken 

framgår att produktionens totalkostnad är 152 500, av detta antas Helsingfors kyrkliga 

samfällighet vara den största sponsorn med 110 000€, Tuomiokirkkoseurakunta med 15 000€, 

staden med 10 000€. Johannes församling är den enda av de svenska församlingarna som 

sponsorerar evenemanget. Kyrkoherde Stefan Djupsjöbacka förordade ansökan innan han 

gick på semester.  

 

Förslag: Johannes församling sponsorerar Via Crucis med 3000€. Om man vill delta i 

fortsättningen bör det upptas i församlingens budget.  

Beslut: Enligt förslag men med  villkoret  för bidraget till Via Crucis är att all information om 

Via Crucis är tvåspråkig.  

Om församlingen i fortsättningen önskar delta i dylika evenemang bör dessa upptas i 

församlingens budget. 

 

 

§ 10 FÖRSAMLINGSPASTOR  EMMA AUDAS ANSÖKAN 

 

Församlingspastor Emma Audas ansöker om att få delta i pastoralutbildning redan nu i 

oktober (15-18.10) och ansöker dels om att få avlägga kursen under arbetstid och att få den 

bekostad av församlingen. Den allmänna kutymen i stiftet har varit att församlingarna har 

betalat de obligatoriska kurser som man måste gå för att kunna avlägga pastoralutbildningen.  

Kursen kostar 540€.  

 

Förslag: Församlingsrådet beviljar församlingspastor Emma Audas ansökan.  

Beslut: Enligt förslag. 
 

 

 §11 ANSTÄLLA BENITA SIMOLA SOM ASSISTENT 

 

Benita Simola har av kyrkoherden under hösten anställts som personlig assistent för ett barn i 

Humlans eftis. När man anställer en assistent fungerar församlingen som den som anställer 

och staden ersätter församlingen för kostnaderna.  

 

Förslag: Benita Simola anställs för vårterminen från 1.1.2013-31.5.2013 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§12 ÖVRIGA ÄRENDEN 

  

Församlingsrådet diskuterade aktuella frågor. 

 

 

§ 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. 20.05. 

 

 

 

 

TOMAS RAY  BARBRO LINDBERG 

ordförande   sekreterare 

 

 

 

 

Protokolljusterare: 

 

 

ROLF BLAUBERG  REA ANNER 


