
JOHANNES FÖRSAMLING   PROTOKOLL 

 

   Nr 9/2013 

FÖRSAMLINGSRÅDET 

 

 

 

Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen 

Tid: 07.10.2013 kl. 17.45 – 19.00  

Närvarande Djupsjöbacka, Stefan   kyrkoherde, ordförande 

Anner, Rea    medlem 

Antas, Maria    medlem, frånvarande 

Björnberg-Enckell, Maria   medlem 

Blauberg, Rolf   medlem, frånvarande 

Elving-Andersén, Christina  medlem 

Hagmark, Viveca   medlem 

Laakkonen, Nina   medlem 

Lundsten, Lars     medlem, frånvarande 

Storgårds, Karl Gustav   viceordf. 

Särs, Annette    medlem 

Södö, Johanna   medlem 

Träskman, Anhild   medlem 

Wallendahl, Mårten   medlem, frånvarande 

Wilén, Fred    medlem, §§ 1-8, 10-12 

Lundin, Carita   suppleant 

Enckell, Lisa    suppleant, frånvarande 

Wistbacka, Pian   suppleant, frånvarande 

Sundström, Göta   sekreterare 

 

 

 

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande öppnade mötet kl. 17.45 med en betraktelse över föregående söndags text. 

 

§ 2 MÖTETS BEHÖRIGHET 

Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört. 

 

 

§ 3 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE SAMT MEDDELANDE OM NÄR 

PROTOKOLLET FINNS TILL PÅSEENDE 

Förslag: Nina Laakkonen och Christina Elving-Andersén utses till protokolljusterare. Ett 

meddelande om när mötesprotokollet 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 14.10.2013 kl. 10.00 och på församlingens 

hemsidor fr.o.m. samma datum och tid. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

 



§ 4 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Förslag: Föredragningslistan fastställs i oförändrad form. 

Beslut: Föredragningslistan fastställdes med följande ändring och tillägg i § 10 Övriga 

ärenden punkt 10.2. Ärendet Gospelhelgen 28.- 29.9.2013 drogs tillbaka (ärendet behandlat i 

församlingsrådsmötet Nr 11/2012 § 11) och ersattes med 10.2. Inrättande av direktioner i 

stället för resursgrupperna.  

 

 

§ 5 ANMÄLNINGSÄRENDEN 

5.1. Aktuellt inom medarbetarkåren 

5.2. Aktuellt inom gudstjänstlivet 

5.3. Nuläget i ”Utveckling av Helsingforsförsamlingarnas ekonomi- och 

personalförvaltningsprocesser” 

 5.4. Päivikki Ahonens avskedsfest 

5.5. Församlingens medverkan vid Helsingfors bokmässa 24 – 27.10.2013 

Förslag: Församlingsrådet antecknar anmälningsärendena för kännedom. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§ 6 KYRKOHERDENS BESLUTSFÖRTECKNING 

Kyrkoherdens beslutsförteckning företes för underställelse (Bilaga 1). 

Förslag: Församlingsrådet antecknar sig kyrkoherdens beslutsförteckning för kännedom. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§ 7 PRÄSTERNAS FRIDAGSPLAN OKTOBER 2013 TILL JANUARI 2014 

Enligt domkapitlets bestämmelser skall fridagsplanen företes för församlingsrådet. 

Innevarande period omfattar tiden 1.10.2013 – 31.1.2014 (Bilaga 2). 

Förslag: Fridagsplanen företes för församlingsrådet. 

Beslut: Fridagsplanen företeddes. Ny i fridagsplanen är Johan Terho, som börjar i 

församlingen 15.10.2013.  

 

 

§ 8 RAPPORT FRÅN ARBETSGRUPPEN FÖR EKONOMIFÖRVALTNING 

Arbetsgruppen som tillsatts av församlingsrådet för att stöda kyrkoherdens arbete med 

ekonomi- och budgetplanering avlägger sin lägesrapport under ledning av gruppens 

ordförande Maria Björnberg-Enckell. 

Förslag: Församlingsrådet tar del av rapporteringen och diskuterar vidare åtgärder. 

Beslut: Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete och utarbetar ett åtgärdsförslag. 

 

 

§ 9 DOMKAPITLES BREV GÄLLANDE KOLLEKTVÄGRAN 

Församlingsrådet har tillställts ett brev av Domkapitlet i Borgå stift i vilket församlingsrådet 

uppmanas att senast den 18 oktober inkomma med ett svar som motiverar församlingsrådets, 

från Kyrkostyrelsens anvisningar avvikande kollektbeslut, ävensom förslag på åtgärder för att 

rätta till situationen. (Bilaga 3) 

Förslag: Kyrkoherden avfattar ett svar till Domkapitlet på basen av den diskussion som 

församlingsrådet för vid mötet. 

Beslut: Enligt förslag. 

 



För behandlingen av § 9 anmälde Fred Wilén jäv och avlägsnade sig från mötet under 

behandlingen. 

 

 

§ 10 ÖVRIGA ÄRENDEN 

10.1 Anställning av vikarie för barnledare Martina Friman 

Förslag: Sofia Wredlund anställs som vikarie i barnarbetet för Martina Friman under hennes 

tjänstledighet 16.10.2013 – 31.12.2014. Sofia Wredlund anställs 10.10.2013 -31.12.2014. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

10.2. Inrättande av direktioner i stället för resursgrupperna 
Församlingsrådsmötet 8/2013 fastställde en arbetsgrupp för inrättandet av direktioner i stället 

för nuvarande resursgrupper. Arbetsgruppen består av beredningsutskottet plus ytterligare en 

medlem Annette Särs. Då Annette Särs senare har avsagt sig uppdraget bör en ny 

arbetsgruppsmedlem utses. 

Förslag: Församlingsrådet föreslår att Carita Lundin utses till ny medlem i arbetsgruppen. 

Beslut: Carita Lundin utsågs till ny medlem. 

 

 

§11 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. 

 

 

§ 12 MÖTETS AVSLUTANDE 

Ordförande avslutade mötet kl. 19.00. 

 

 

 

 

 

 

Stefan Djupsjöbacka   Göta Sundström   

ordförande    sekreterare 

 

 

 

 

 

Protokolljusterare: 

 

 

 

 

 

 

Nina Laakkonen   Christina Elving-Andersén 


