
JOHANNES FÖRSAMLING   PROTOKOLL 

 

  

FÖRSAMLINGSRÅDET   Nr 10/2013 

 

 

 

Plats: Johannessalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen 

Tid: 07.11.2013 kl. 17.45 – 19.15  

 

Närvarande Djupsjöbacka, Stefan   kyrkoherde, ordförande 

Anner, Rea    medlem 

Antas, Maria    medlem, §§ 1-5.1 

Björnberg-Enckell, Maria   medlem 

Blauberg, Rolf   medlem 

Elving-Andersén, Christina  medlem 

Hagmark, Viveca   medlem 

Laakkonen, Nina   medlem, frånvarande 

Lundsten, Lars     medlem, §§ 1-5.1 

Storgårds, Karl Gustav   medlem, viceordf 

Särs, Annette    medlem, §§ 1-5.1 

Södö, Johanna   medlem, frånvarande 

Träskman, Anhild   medlem 

Wallendahl, Mårten   medlem, frånvarande 

Wilén, Fred    medlem 

Lundin, Carita   suppleant 

Enckell, Lisa    suppleant 

Wistbacka, Pian   suppleant, frånvarande 

Sundström, Göta   sekreterare 

 

 

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande öppnade mötet kl. 17.45 med en betraktelse över två världar, bild och verklighet. 

 

 

§ 2 MÖTETS BEHÖRIGHET 

Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört. 

 

 

§ 3 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE SAMT MEDDELANDE OM NÄR 

PROTOKOLLET FINNS TILL PÅSEENDE 

Förslag: Fred Wilén och Anhild Träskman 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 14.11 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 tillägg av punkt 14.2. Linda Wahrmans 

avskedsansökan i § 14 ÖVRIGA ÄRENDEN och ändring av § 12 UNDERSTÖD UR VON 

KRAEMERS TESTAMENTSMEDEL till ej offentlig. 

 

 

§ 5 ANMÄLNINGSÄRENDEN 

5.1. Aktuellt inom medarbetarkåren 

Församlingsrådsmedlemmarna Maria Antas, Lars Lundström och Annette Särs 

lämnade mötet. 

 

5.2. Aktuellt inom gudstjänstlivet 

5.3. Aktuellt inom ekonomiförvaltningen. Rapport från arbetsgruppen. 

5.4. Utveckling av Helsingforsförsamlingarnas ekonomi- och 

personalförvaltningsprocesser 

 5.5. Församlingens medverkan vid bokmässan 24 – 27.10.2013 

5.6.  Rapporter om servicenivån vid dop och vigsel 

5.7. Rättelse till anmälningsärendet i protokollet 8/2013 gällande städning 

 

Förslag: Församlingsrådet antecknar anmälningsärendena för kännedom.  

Här föreslog Karl Gustav Storgårds att punkterna 5.2. – 5.7. bordläggs och tas upp på följande 

församlingsrådsmöte 9.12.2013.  

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 FÖRSAMLINGSRÅDETS SVAR TILL DOMKAPITLET ANGÅENDE 

BORTFALLNA KOLLEKTER UNDER ÅR 2013 

I det svar som kyrkoherden befullmäktigades avge till domkapitlet vid senaste möte gällande 

bortfall av två kollekter, ingick som åtgärd att församlingsrådet besluter om uppbörd av de 

bortfallna kollekterna under år 2013. Församlingsrådet fattar därmed beslut om vilka söndagar 

kollekter till Svenska Lutherska Evangelieföreningen skall uppbäras. Domkapitlets 

behandling av ärendet, möte 23.10.2013, protokollsutdrag, bifogas som Bilaga 2. 

Förslag: Sö 17.11 uppbärs kollekten till förmån för arbetet bland barn och ungdomar (SLEF), 

och sö 22.12 till förmån för missionsarbetet inom Istanbuls luth. kyrka (SLEF). 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§ 8 KOLLEKTERNA FÖR FÖRSTA HALVÅRET ÅR 2014 

Ett förslag till kollektändamål baserat på Kyrkostyrelsens cirkulär 13/2013 presenteras som 

Bilaga 3. 

Förslag: Församlingsrådet godkänner förslaget till kollektändamål enligt Bilaga 3. 

Beslut: Enligt förslag. 

 



 

§ 9 BREV FRÅN SVENSKA LUTHERSKA EVANGELIFÖRENINGEN R.F. SAMT 

TUA OCH TORSTEN SANDELL GÄLLANDE MISSIONÄRSAVTAL ÅREN 2014 – 

2016 

I ett brev daterat 25.9.2013 uppmanar Brita Jern, missionsledare inom SLEF, församlingsrådet 

att ta ställning till möjligheterna och intresset att ingå ett understödsavtal för Tua och Torsten 

Sandell för åren 2014-2016. Tua och Torsten Sandell har i ett eget brev, daterat 14.10.2013, 

ytterligare belyst frågan om stöd för deras utlandsuppdrag till Istanbuls lutherska kyrka, 

antingen som avtal eller understöd på annat sätt. (Bilaga 4) 

Förslag: Församlingsrådet besluter att inte ingå missionärsavtal med SLEF. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§10 PERSONALUTBILDNING ÅR 2014 

Församlingsrådet har till uppgift att godkänna deltagande i de utbildningsevenemang, som de 

anställda önskar delta i. Förteckning över de kurser, som de anställda önskar delta i, bifogas 

som Bilaga 5. 

Förslag: Församlingsrådet godkänner fortbildningen för de anställda i Johannes församling 

under år 2014 enligt Bilaga 5.  

Bilaga 5 kompletteras med pastoralkurs för de nya prästerna, ytterligare två kurser för Maria 

Repo-Rostedt, och kyrkans kommunikationsdagar för Tomas Ray och den nya informations-

/församlingssekreteraren. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§11 JOHANNES FÖRSAMLINGS UTLÅTANDE OM SAMFÄLLIGHETENS 

BUDGET SAMT VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅR 2014 

Församlingsrådens budgetutlåtande bör tillställas registraturen i samfälligheten senast den 

15.11.2013. Budgethandlingarna har postats till församlingsrådet 29.10.2013. 

Förslag: Församlingsrådets beredningsutskott befullmäktigas avge Johannes församlings 

utlåtande om samfällighetens budget samt verksamhets- och ekonomiplan för år 2014. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§12 UNDERSTÖD UR VON KRAEMERS TESTAMENTSMEDEL 

 

Ej offentlig. Bilaga 6. 

 

 

§ 13 TILLSÄTTANDE AV DIREKTIONER 

Den arbetsgrupp som tillsatts av församlingsrådet och som fått i uppdrag att kartlägga behovet 

av omorganiserandet av resursgrupper till direktioner, har inte till dags dato kommit med 

någon rapport. Med tanke på att ett nytt församlingsråd kommer att väljas i november 2014, är 

det kanske inte nödvändigt att i detta nu ta ställning till behovet av direktioner på bredare bas. 

En längre tid har det dock framhållits att en arbetsgrupp för ekonomiska frågor borde vara 

permanent. 

Förslag: Beredningsutskottet föreslår att en direktion för att bereda ekonomiplaneringen 

tillsätts fr.o.m. 1.1.2014 och vars sammansättning kunde vara identisk med det 

ekonomiutskott som nu fungerar. Sammankallare: Maria Björnberg-Enckell. Övriga 

medlemmar: Viveca Hagmark, Nina Laakkonen, Karl Gustav Storgårds och kyrkoherden. 



Församlingsrådet påtalade även att ett förslag på en ungdomsdirektion enligt samma upplägg 

som ekonomidirektionen skall utarbetas till församlingsrådsmötet 9.12.2013. 

Behovet av övriga direktioner utreds i ett senare skede, dock så att beslut skall kunna fattas 

inför år 2015. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§14 ÖVRIGA ÄRENDEN 

14.1 Anställning av vikarie för barnledare 

1. Barnledaren Maria Forssell anställs som assistent i Humlan 11.11.2013 - 

30.05.2014 (i stället för Hjalmar Kihlman) 

2. Barnledaren Patrik Lindström anställs som assistent i Kronan 30.11.2013 - 

30.05.2014 

Förslag:  Maria Forssell anställs som assistent i Humlan 11.11.2013-30.5.2014 och Patrik 

Lindström som assistent i Kronan 30.11.2013-30.5.2014 

Beslut: Enligt förslag. 

 

14.2. Linda Wahrmans avskedsansökan 
   Linda Wahrman har med brev daterat 21.10.2013 sagt upp sin tjänst som 

ungdomsledare i församlingen. 

Förslag: Linda Wahrman beviljas sökt avsked från 7.11.2013. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§15 ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

Rättelseyrkande görs skriftligt av den som är 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. 

 

 

§ 16 MÖTETS AVSLUTANDE 

Ordförande avslutade mötet kl. 19.15. 

 

 

 

 

Stefan Djupsjöbacka   Göta Sundström 

ordförande    sekreterare 

 

 

 

Protokolljusterare: 

 

 

 

 

Anhild Träskman   Fred Wilén 


