
JOHANNES FÖRSAMLING  PROTOKOLL 

  Nr 11/2014 

 

FÖRSAMLINGSRÅDET 

 

Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17.  

 

Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen 

 

 

Närvarande:   
Westerlund, Johan    kyrkoherde, ordförande 

Anner, Rea    medlem 

Antas, Maria    medlem  

Björnberg-Enckell, Maria   medlem 

Blauberg, Rolf   medlem 

Elving-Andersén, Christina  medlem  

Enckell, Lisa    suppleant 

Lundin, Carita   medlem 

Lundsten, Lars     medlem, från § 9 (§7) 

Storgårds, Karl Gustav   medlem, viceordförande 

Särs, Annette    medlem 

Träskman, Anhild   medlem 

 

Jordas, Linda     sekreterare 

 

Frånvarande: 

Hagmark, Viveca   medlem 

Laakkonen-Lähteenmäki, Nina  medlem 

Wallendahl, Mårten   medlem 

Wilén, Fred    medlem 

 

 

 

  

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Mötet öppnades 17.40 med psalm 53. 

 

 

§ 2 NÄRVARANDE OCH MÖTETS BEHÖRIGHET  

Mårten Wallendahl, Viveca Hagmark, Fred Wilén samt Nina Laakkonen-Lähteenmäki hade 

meddelat förhinder varför Lisa Enckell inkallats som suppleant. 

 

Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört med 12 av 15 närvarande.  

 

 

§ 3 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE SAMT MEDDELANDE OM NÄR 

PROTOKOLLET FINNS TILL PÅSEENDE 

Förslag: Anhild Träskman 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 18.11.2014 kl. 10.00 och på församlingens hemsidor fr.o.m. 

samma datum. 

 

Beslut: Enligt förslaget 

 

 

§ 4 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Förslag: Föredragningslistan fastställs efter eventuella kompletteringar 

 

Beslut: Enligt förslaget med tillägget att § 7 behandlas då Lars Lundsten, som varit med i 

intervjugruppen, anländer. 

 

 

§ 5 ANMÄLNINGSÄRENDEN 

5.1. Rapport från församlingsvalet. 

5.2. I ett sammandrag av revisorerna för insamlingen gemensamt Ansvar (GA) påtalas en 

del saker som församlingarna bör ta hänsyn till, och där rutinerna inte till alla delar 

fyller kriterierna för god förvaltning.  

  Johannes församling nämns två gånger i rapporten. Dels handlar det om ett kraftigt 

försämrat insamlingsresultat som församlingen uppmanas reda ut orsakerna till, dels 

handlar det om en stor kostnad för direktmarknadsföring, som enligt rapporten borde 

förankras i ett beslut i FR. Också i övrigt påtalar rapporten flera faktorer som 

förhållandevis lätt kunde åtgärdas med god organisation och genom att ordentligt läsa 

de direktiv som ges. 

  Beredningsutskottet har hänskjutit ärendet till 2015 då det nya församlingsrådet 

tillträtt. 

5.3.   BU har bestått av Rea Anner, Maria Björnberg-Enckell, Karl Gustav Storgårds och 

Johan Westerlund. 

 

Förslag: Församlingsrådet antecknar anmälningsärendena för kännedom. 

 

Beslut: Enligt förslaget. 

 

 

§ 6 KYRKOHERDENS BESLUTSFÖRTECKNING 

Kyrkoherdens beslutsförteckning företes för underställelse (Bilaga 1). 

 

Förslag: Församlingsrådet antecknar kyrkoherdens beslutsförteckning för kännedom. 

 

Beslut: Enligt förslaget. 

 

 

§ 7 VAL AV KAPLAN 

Kaplanstjänsten i Johannes församling som varit lediganslagen har två sökande. En 

intervjugrupp bestående av kyrkoherden, Karl Gustav Storgårds, Lars Lundsten och Christina 

Elving-Andersén har tillsatts. De sökande kommer att intervjuas den 6.11. Vidare genomgår 

de sökande ett lämplighetstest vars resultat delges kyrkoherden den 7.11. På basen av 

ansökningshandlingarna, intervjun och lämplighetstestet kan församlingsrådet fatta beslut om 



att anställa någondera av de sökande. Formellt är det också möjligt att på grundad anledning 

anhålla om att domkapitlet ledigförklarar tjänsten en gång till.  

En beredning med beslutsförslag framläggs på mötet (Bilaga 2). 
 

Förslag (BU): Församlingsrådet tar del av beredningen och beslutsförslaget på sammanträdet 

och fattar på basen av dessa sitt beslut. 

 

Beslut: Församlingsrådet beslöt att be domkapitlet lediganslå tjänsten på nytt. Bilaga 2 

beslöts vara konfidentiell. 

 

 

§ 8 BESÄTTANDE AV UNGDOMSARBETSLEDARTJÄNST 

 

I budgeten för 2015 finns upptaget ett anslag för ytterligare en ungdomsarbetsledare till i 

församlingen. För närvarande har församlingen endast en ungdomsarbetsledare.  

Ungdomsarbetet i Johannes församling koncentrerar sig till skriftskolan, den därpå följande  

hjälpledarverksamheten, verksamheten i ungdomslokalen ”Tian” samt musikstudion och 

verksamheten där.  

Områden inom ungdomsverksamhet som är under speciell utveckling är bl.a. skolarbetet, det 

uppsökande ungdomsarbetet, ”öppet hus”-verksamheten i Tian, samlingarna för 12–14-

åringar.  

 

Vid definierandet av valkriterier för ungdomsarbetsledaren kan man titta på 

kärnkompetensdefinitionerna som kyrkostyrelsen godkänt år 2010. Kärnkompetensen 

beskriver den kärna av kunnande som man förutsätter att varje anställd i kyrkan ska ha. 

Kärnkunnandet växlar för de olika yrkesgrupperna men gemensamt är att det förutsätts en 

värdekompetens och kompetens i arbetsgemenskapen av alla kyrkans andligt anställda. 

 

För ungdomsarbetsledare definieras kärnkompetensen på fyra olika områden: 1) Kompetens i 

andligt arbete, värdekompetens, 2) Samverkanskompetens och samhällelig kompetens. 3) 

Pedagogisk kompetens samt 4) Organisations- och utvecklingskompetens. En närmare 

beskrivning av detta finns i bilaga 3. 

 

Tjänsten annonseras lämpligen på församlingens officiella anslagstavla, i Kyrkpressen samt så 

aktivt som möjligt på nätet. 

 

Ett förslag till annons bifogas (Bilaga 4) 

 

Förslag: Församlingsrådet beslutar att lediganslå ungdomsarbetsledartjänsten att sökas senast 

den 8 december 2014. Tillträde så fort som möjligt eller enligt överenskommelse, samt 

beslutar annonsera tjänsten enligt bilaga. 

 

Beslut: Enligt förslaget. FR tillsatte en intervjugrupp bestående av kyrkoherden, Fred Wilén, 

Rolf Blauberg och Christina Elving-Andersén.  

 

 

§ 9 VERKSAMHETSPLAN FÖR 2015 

 

Församlingens medarbetare har utarbetat förslag till verksamhetsplan 2015. 

 



Förslag: Församlingsrådet godkänner verksamhetsplanen enligt bilaga 5. 

 

Beslut: FR remitterade verksamhetsplanen för vidare utveckling. 

 

 

§ 10 KOMPLETTERING AV PERSONALUTVECKLINGSPLANEN  

 

Efter att personalutvecklingsplanen godkändes har information om en utbildning distribuerats 

från stiftets personalutbildningssekreterare. Kursen går under benämningen ”Anglikaanis-

luterilainen seurakuntayhteys” och omfattar 5 sp. (Bilaga 6) Kaplan Fred Lindström har 

anmält intresse för kursen. I gällande plan är han anmäld till ”Forum för pastorer”. Den nu 

aktuella utbildningen skulle ersätta den tidigare anmälan. Kursen ifråga består av två 

närstudieperioder och en resa. Närstudieperioderna kostar, inkl. kost och logi, 660 €. 

Prisuppgifter för resan anges inte i informationen. Man kan delta i utbildningen också utan att 

delta i resan, men det är klart att bästa behållningen får man om man också deltar i resan. 

Kaplan Fred Lindström har inte deltagit i någon utbildning 2014, varför antalet 

utbildningsdagar inte utgör något hinder att delta. Ekonomiskt kan konstateras att 

församlingen enligt personalutbildningsavtalet skall anslå ?% av lönesumman till 

personalutveckling. De sammanlagda kostnaderna för det som upptas i 

personalutvecklingsplanen är ??. Det är i detta skede omöjligt att ta ställning till den frivilliga 

resan eftersom såväl datum som kostnad är okända. Den frågan kan dock tas upp till 

behandling i ett senare skede.  

 

Förslag: Församlingsrådet beviljar Fred Lindström den önskade utbildningen som nyttig 

utbildning, och ersätter kostnaderna för närstudieperioderna. På skild anhållan kan frågan om 

studieresan tas till behandling.  

 

Beslut: Enligt förslaget. 

 

§ 11 AVSKRIVNING UR INVENTARIEFÖRTECKNINGEN 

 

Församlingens vaktmästeri har gått igenom inventarieförteckningen och gjort en förteckning 

över poster som man föreslår skall avskrivas. Avskrivningen skall behandlas av 

församlingsrådet som uppmanar gemensamma kyrkorådet att fatta beslut. 

De föreslagna avskrivningarna finns i bilaga 7 och orsakskoderna i bilaga 8. 

 

Förslag: Församlingsrådet förordar avskrivningarna i enlighet med bilaga. Ärendet hänförs 

till gemensamma kyrkorådet för beslut. 

 

Beslut: Enligt förslaget. 

 

 

§12 JOHANNES FÖRSAMLINGS UTLÅTANDE OM SAMFÄLLIGHETENS BUDGET 

SAMT VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅR 2014  
 

Församlingarna i Helsingfors kyrkliga samfällighet bereds tillfälle att ge utlåtande om 

samfällighetens verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017 och budget år 2015. (Bilaga 8) 

Församlingsrådens budgetutlåtande bör tillställas registraturen i samfälligheten senast den 

14.11.2014. 

 

Förslag: Församlingsrådet fattar beslut om ett eventuellt utlåtande. 



 

Beslut: FR tog del av handlingarna och men gav inget utlåtande. 

 

 

§ 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 

 

Mötet avslutades 19.53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOHAN WESTERLUND   LINDA JORDAS   

kyrkoherde    sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

ANHILD TRÄSKMAN   REA ANNER 

protokolljusterare   protokolljusterare 

 


