
JOHANNES FÖRSAMLING  PROTOKOLL 

  Nr 8/2014 

FÖRSAMLINGSRÅDET 

 

 

Tid: onsdag 20.8.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17.  

 

Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen 

 

 

Närvarande Andersén Henrik                   t.f. kyrkoherde, ordförande 

Anner, Rea    medlem 

Björnberg-Enckell, Maria   medlem 

Blauberg, Rolf   medlem 

Elving-Andersén, Christina  medlem 

Lundin, Carita   medlem 

Lundsten, Lars     medlem 

Storgårds, Karl Gustav   viceordförande 

Särs, Annette    medlem 

Träskman, Anhild   medlem 

Wallendahl, Mårten   medlem, från § 5 

Wilén, Fred    medlem 

Linda Jordas     sekreterare 

 

Frånvarande 

Antas, Maria    medlem 

Enckell, Lisa    suppleant 

Hagmark, Viveca   medlem  

Laakkonen-Lähteenmäki, Nina  medlem 

Wistbacka, Pian   suppleant 

    

 

    

    

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Mötet öppnades 17.33. Ordförande läste ur 1 Petr 4. 

 

 

§ 2 MÖTETS BEHÖRIGHET 

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

 

 

§ 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 besluter att det justerade protokollet skall finnas framlagt till 

påseende på kansliet 14 dagar och på församlingens hemsidor från och med 26.8.2014 kl. 

10.00. 

 

Beslut: Enligt förslaget. 



 

 

§ 4 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Förslag: Föredragningslistan fastställs efter eventuella kompletteringar 

 

Beslut: Enligt förslaget med tillägget av § 11 och 12. 

 

 

§ 5 ANMÄLNINGSÄRENDEN 

5.1.  Domkapitlet torde ge förordnande åt Johan Westerlund som kyrkoherde till Johannes 

församling från 1.10.2014. 

5.2.  Domkapitlet har förordnat Henrik Andersén att fortsätta som t.f. kyrkoherde i Johannes 

församling under september månad 2014. 

5.3   Som BU inför detta möte har ekonomidirektionen bestående av Karl Gustav Storgårds, 

Maria Björnberg-Enckell, Nina Laakonen-Lähteenmäki och Henrik Andersén fungerat. 

5.4.  Onsdagen den 27 augusti kl. 18 ordnas i Högbergssalen ett diskussions- och 

informationstillfälle för personer som är intresserade att kandidera i församlingsvalet i 

församlingen. Kom med och ta andra potentiella kandidater med. 

5.5. Skriftskolsplanen som Lella Lindström gett åt kyrkoherden redan i april, men blivit 

obehandlad p.g.a kyrkoherdens misstag skall tas upp på nästa FR möte. 

5.6. En arbetsgrupp för installationen skall väljas bland FR medlemmarna på nästa FR möte. 

 

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 ANSTÄLLNING AN BARNLEDARNA MARIA FORSSELL OCH NINA 

FAGERHOLM 

 

För eftermiddagsverksamheten behöver två nya ledare anställas, i stället för sådana som 

slutat. Barnarbetsledaren Nenne Lappalainen har utarbetat arbetsavtal med Maria Forssell och 

Nina Fagerholm, båda erfarna och behöriga barnledare. Avtalet för Nina Fagerholm gäller 

från 1.9.2014 tillsvidare och för Maria Forssells del 1.9.2014 – 29.5.2015 Med kyrkoherdens 

beslut arbetar hon 12 – 31.8.2014. 

 

BU föreslår att  

1. Nina Fagerholm anställs som barnledare på heltid från 1.9.2014 för 30 h/vecka med en 

lön av 78 % av grundlönen i Humlans eftis. 

2. Maria Forssell anställs som barnledare i S:t Jacobs eftis och dagklubb för tiden 

1.9.2014–29.5.2015 med grundlönen för heltid. 

 



Beslut: 1. Fagerholm har dragit tillbaka sin ansökan, således faller ärendet. 

 2. Enligt förslaget. 

 

 

§ 8 INSTALLATION AV KYRKOHERDEN 

Ordf. har preliminärt diskuterat datum för kyrkoherdeinstallationen både med Johan 

Westerlund och biskop Björn Vikström. Naturligt är att installationen äger rum under det 

nuvarande församlingsrådets mandatperiod. Enligt biskopen är söndagen den 7 och 14 

december möjliga för hans del. 

 

BU diskuterade frågan och tänkte att 14.12 kunde vara en lämplig tid inför julen. En närmare 

koll av församlingens egen verksamhet de nämnda dagarna gav vid handen att 7.12 är 

Johannes i tur i serien Bongaa messu, där personer från hela samfälligheten besöker de olika 

församlingarna och får en stämpel i sitt mässkort. Installationen skulle ge Bongaa messu en 

speciell erfarenhet och tyngdpunkt.  För den 14 december har också De vackraste julsångerna 

planerats till S:t Jacob kl. 16. En installation den dagen skulle innebära att julsångerna borde 

flyttas till en annan dag.  Den enklaste lösningen vore därför att ha installationen den 7 

december. 

 

Förslag: FR torde besluta att meddela biskopen och Johan Westerlund att installationen blir 

söndagen den 7 december kl. 12 i Johanneskyrkan. 

 

Beslut: Enligt förslaget. 

 

 

§ 9 BUDGETEN OCH VERKSAMHETSPLANEN FÖR ÅR 2015 

FR beslöt vid sitt senaste sammanträde att vid detta möte ha en första genomgång av budgeten 

och verksamhetsplanen för år 2015. Budgeten fastslås vid mötet måndagen den 8 september. 

Ordf. har uppgjort ett första förlag till budget som i halvfärdig form presenterades för BU. 

Bifogat finns en mera specificerad budget, dock är inte alla person- och lönefrågor ännu helt 

up to date i den (BILAGA A TILL ÄRENDE 9). 

 

I budgeten ingår också understöd från olika stiftelser och på skild bilaga finns presenterat 

deras omfattning (BILAGA B TILL ÄRENDE 9). 

 

Ett förslag till Verksamhets- och ekonomiplan för åren 205-2017 utarbetat av t.f. kyrkoherden 

bifogas också som BILAGA C TILL ÄRENDE 9. 

 

Förslag: BU förslår att FR diskuterar riktlinjerna för budgeten utgående från bilagorna och 

gör förslag till eventuella ändringar av siffror och texten. Slutgiltiga beslut om budgeten och 

verksamhets- och ekonomiplanen görs vid mötet 8.9.2014. 

 

Beslut: Enligt förslaget. 

 

 

10 HÖSTENS FÖRSAMLINGSRÅDSMÖTEN 

 

Förslag: BU förslår följande tidpunkter för höstens FR- möten och BU-samlingar 

  

 BU   FR 



 må 1.9.2014 kl. 16  må 8.9.2014 kl. 17.30 

 må 6.10.2014 kl. 16  to 16.10.2014 kl. 17.30 

 må 3.11.2014 kl. 16   ti 11.11.2014 kl. 17.30 

 må 1.12.2014 kl. 16  må 15.12.2014 kl. 17.30 

 

Medlemmar i BU under hösten är viceordföranden, kyrkoherden och förslagsvis Pian 

Wistbacka och Rea Anner. 

  

Beslut: Enligt förslaget men med bytet av Pian Wistbacka mot Maria Björnberg-Enckell i 

BU. 

 

 

§11 KATARINA DAHLBERG-LINDGÅRDS ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET 

Barnledaren Katarina Dahlberg-Lindgård har varit tjänstledig 13.9.2013–21.5.2014 från sin 

befattning som barnledare i församlingen med eftermiddagsklubben Humlan i 

Högbergsgården som arbetsplats. Eftersom familjesituationen blev besvärlig när arbetsplatsen 

fanns i centrum valde hon att anta en arbetsplats i eftermiddagsklubben i lågstadiet på 

Drumsö, efter det att FR beviljat henne tjänstledighet. Sedan början av hösten har hon igen 

arbetat på eftermiddagsklubben i Högbergsgården. Nu har hon anhållit om tjänstledighet för 

tiden 25.8.2014- 31.5.2015. 

 

FR skall ta ställning om tjänstledigheten skall beviljas eller inte. Enligt vad ordförande har 

erfarit har tjänstledighet vanligtvis inte beviljats flera år i följd. Tjänstledigheten för ett år 

sedan liksom tjänstledigheten nu hämtar med sig extra problem för barnarbetsledaren Nenne 

Lappalainen, då det gäller att med synnerligen kort varsel kunna anställa motsvarande 

personal. I egenskap av förman för Katarina Dahlberg-Lindgård förordar Nenne Lappalainen 

inte hennes anhållan. Ordförande ställer sig också tveksamt till att bevilja tjänstledigheten. 

 

Förslag: FR torde diskutera frågan och besluta om tjänstledigheten beviljas eller inte. 

 

Beslut: FR beslöt enhälligt att inte bevilja tjänstledighet åt Katarina Dahlberg-Lindgård från 

befattningen som barnledare i församlingen i eftermiddagsklubben Humlan. Paragrafen 

justerades omedelbart. 

 

 

§12 ANNONSEN FÖR ANSÖKAN OM KAPLAN 

BU hade under sitt möte diskuterat om riktlinjer till annonsen. Dessa var att använda samma 

botten som i den annons som gjordes i våras. I annonsen skall inte arbetsområden skilt 

utskrivas. Kyrkoherden skall anges som kontaktperson. Språkkunskaper, speciellt finskan 

skall poängteras i annonsen. 

 

Förslag: FR skall diskutera frågan vidare. 

 

Beslut: FR ger fullmakt åt kyrkoherden att formulera annonsen på basis av riktlinjerna ovan 

som hade diskuterats i BU. 

 

§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 20.12. 

 

 

 

 

 

 

 

HENRIK ANDERSÉN  LINDA JORDAS 

ordförande   sekreterare 

 

 

 

 

 

Protokollet är justerat 21.8.2014 

 

 

 

 

 

 

REA ANNER  MARIA BJÖRNBERG-ENCKELL 

 


