
JOHANNES FÖRSAMLING   PROTOKOLL 

 

    
 

FÖRSAMLINGSRÅDET   Nr 11/2013 

 

 

 

 

 

 

Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen 

Tid: 09.12.2013 kl. 17.30 – 20.30.  

 

Närvarande Djupsjöbacka, Stefan kyrkoherde, ordförande 

§§ 1-4, 7-15 

Anner, Rea    medlem 

Antas, Maria    medlem 

Björnberg-Enckell, Maria   medlem 

Blauberg, Rolf   medlem, frånvarande 

Elving-Andersén, Christina  medlem 

Hagmark, Viveca   medlem 

Laakkonen, Nina   medlem, §§ 1-9 

Lundsten, Lars     medlem 

Storgårds, Karl Gustav viceordf.,  

ordförande §§ 5-6 

Särs, Annette    medlem 

Södö, Johanna   medlem, frånvarande 

Träskman, Anhild   medlem 

Wallendahl, Mårten   medlem 

Wilén, Fred    medlem 

Lundin, Carita   suppleant, frånvarande 

Enckell, Lisa    suppleant, frånvarande 

Wistbacka, Pian   suppleant, frånvarande 

Vikström Björn   biskop, § 5 

Sundström, Göta   sekreterare 

 

 

 

 

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande öppnade mötet kl. 17.30 med att tala över adventstiden och Kristi ankomst. 

 

 

§ 2 MÖTETS BEHÖRIGHET 

Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört. 

 

 



§ 3 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE SAMT MEDDELANDE OM NÄR 

PROTOKOLLET FINNS TILL PÅSEENDE 

Förslag: Rea Anner och Maria Antas 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 13.12 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 punkterna 13.2 Kantor Anna Maria 

Böckermans anhållan om tjänstledighet och 13.3 Församlingsrådets mötesdagar våren 

2014 

 

 

Här lämnade ordförande, kyrkoherde Stefan Djupsjöbacka mötet under behandlingen av §§ 5 

och 6. Biskopen i Borgå stift, Björn Vikström deltog i behandlingen av ärendet i § 5. 

Viceordförande Karl Gustav Storgårds tog över som ordförande för behandlingen av §§ 5-6.  

 

 

§ 5 Församlingsrådet informerar biskopen i Borgå stift om sin syn på problemen inom 

Johannes församling 

Protokollfördes att kaplan Fred Lindström i ett e-postmeddelande daterat 8.12.2013 kl. 18.54 

har försökt påverka beslutsgången vid en eventuell omröstning inom rådet. 

 

Biskopen har fört diskussioner med anställda och tidigare anställda i Johannes församling, för 

att skapa sig en objektiv bild av de problem som under senare tid också har dryftats i media. 

Församlingsrådet vill vid detta tillfälle för biskopen ge sin bild av den rådande situationen 

inom församlingen. 

Förslag: Församlingsrådet uttrycker sin oro över de anställdas situation och kräver att 

domkapitlet vidtar omedelbara åtgärder för att trygga arbetsfriden inom Johannes församling. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

Biskop Björn Vikström lämnade mötet. 

 

 

§ 6 Församlingsrådet besluter om åtgärder som föranleds av de slutsatser som dragits i 

föregående punkt 

Församlingsrådet har som mål att omedelbart återställa arbetsfriden i Johannes församling. 

Förslag: Församlingsrådet sänder ett brev till domkapitlet i Borgå stift, biskop Björn 

Vikström. (Inte offentligt). 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

Kyrkoherde Stefan Djupsjöbacka återvände till mötet och fortsatte som ordförande. 

 

§ 7 KYRKOHERDENS BESLUTSFÖRTECKNING 

Kyrkoherdens beslutsförteckning företes för underställelse på mötet. (Bilaga 2) 



Förslag: Församlingsrådet antecknar sig kyrkoherdens beslutsförteckning för kännedom. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§ 8 INFORMATIONSSEKRETERARE MED KANSLIUPPGIFTER 

Församlingsrådet har beslutat att sammanslå informationssekreterartjänsten med 

församlingssekreteraren. På sitt möte 21.8 beslöt församlingsrådet att föreslå för 

gemensamma kyrkorådet/kyrkofullmäktige att dra in församlingssekreterartjänsten. 

Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt vid sitt senaste möte att tjänsten dras in från och med 

1.11.2013. Församlingsrådet torde nu lediganslå tjänsten som informationssekreterare med 

kansliuppgifter med det snaraste, eftersom den som just nu sköter informationen kaplan 

Tomas Ray kommer att ta ut innestående och resterande semester från och med 9.12.2013 tills 

han övergår i ny tjänst. 

Förslag: Församlingsrådet besluter lediganslå tjänsten omedelbart och tillsätter en 

arbetsgrupp för precisering av arbetsbeskrivningen, utarbetandet av annonsen, intervjuer av de 

sökande och förslag till val av informationssekreterare. Arbetsgruppens sammansättning 

föreslås vara kyrkoherde Stefan Djupsjöbacka, Lisa Enckell, Mårten Wallendahl och som 

suppleant Fred Wilén. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§ 9 KAPLAN TOMAS RAYS UPPSÄGNING 
Domkapitlet har valt 18.11 Tomas Ray till stiftssekreterare för mission och internationellt 

arbete. Ray önskar att med arbetsgivaren komma överens om en kortare uppsägningstid än 

vad avtalet stipulerar, så att hans tjänst skulle sluta 31.1.2014.  

Efter besvärstidens slut kommer Ray att säga upp sin kaplanstjänst i församlingen. Ray håller 

semester 9.12.2013 - 31.1.2014. Sin nya tjänst vid domkapitlet inleder Ray 1.2.2014. 

Förslag: Församlingsrådet godkänner detta förfarande för sin del.  

Beslut: Enligt förslag. 

 

Nina Laakkonen lämnade mötet. 

 

 

§ 10 INSAMLINGSCHEF FÖR INSAMLINGEN GEMENSAMT ANSVAR 

Insamlingen Gemensamt Ansvar inleds på kyndelsmässodagen 2.2.2014. Ett postningstalko 

arrangeras 25.1.2014. Tills dess skall det material som går ut vara klart och tryckt. Tidigare år 

har församlingen tillsammans med brevet som berättar om insamlingen också sänt ut ett 

terminsprogram. Insamlingschefen borde vara den som skriver brevet. Tidigare har kaplan 

Tomas Ray fungerat som insamlingschef och som kassör diakonissan Gunvor Frände.  

Förslag: Församlingsrådet utser Johan Terho till insamlingschef. 

Nytt förslag: Församlingsrådet föreslår att Maria Repo-Rostedt utses till insamlingschef. 

Beslut: Maria Repo-Rostedt utsågs till insamlingschef. 

 

 

§ 11 TILLSÄTTANDE AV UNGDOMSDIREKTION 

Vid sitt senaste möte påtalade församlingsrådet att en ungdomsdirektion med ett upplägg 

motsvarande ekonomidirektionen skall utformas. Ungdomsdirektionens uppgift skulle vara att 

medverka i planeringen av ungdoms- och skriftskolearbetet. 

Förslag: Beredningsutskottet föreslår att församlingsrådet utser medlemmarna till 

ungdomsdirektionen och väljer mötessammankallaren för direktionen. Församlingsrådet 



föreslår att till ungdomsdirektionen väljs Christina Elving-Andersén (ordf. och 

sammankallare), Rolf Blauberg, Pia Öhman, Martin Nuutinen och Johan Terho.  

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§ 12 ANMÄLNINGSÄRENDEN 

5.1. Aktuellt inom medarbetarkåren 

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 

5.8. Protokollsutdrag Domkapitlet 18.11.2013 / Meddelande om avsked, Stefan 

Djupsjöbacka (Bilaga 1) 

 

 

§ 13 ÖVRIGA ÄRENDEN 

13.1  Aktuellt inom skriftskole- och ungdomsarbetet 

Kyrkoherden redogjorde för nuläget. 

Förslag: Antecknas för kännedom. Församlingsrådet förutsätter att Helena Lindström, ledare 

för ungdomsverksamheten, inkallas till mötet 9.1.2014 för att redogöra för konfirmand- och 

ungdomsarbetet.  

Beslut: Enligt förslag. 

 

13.2  Kantor Anna Maria Böckermans anhållan om tjänstledighet 

Kantor Anna Maria Böckerman har inkommit med en anhållan om att beviljas tjänstledighet 

för tiden 1.2.2014 – 6.8.2014 i avsikt att kunna sköta uppdraget som sekreterare för 

psalmbokstillägget (svenska) vid Kyrkostyrelsen. 

Förslag: Anna Maria Böckerman beviljas anhållen tjänstledighet 1.2.2014 – 6.8.2014. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

13.3  Församlingsrådets mötesdagar våren 2014 

BU    FR 

To 2.1.2014 kl. 16  To 9.1.2014 kl. 17.30 

Må 27.1.2014 kl. 16  Må 10.2.2014 kl. 17.30 

To 20.2.2014 kl. 16  To 6.3.2014 kl. 17.30 

Må 24.3.2014 kl. 16  Må 7.4.2014 kl. 17.30 

Må 5.5.2014 kl. 16  To 15.5.2014 kl. 17.30 

Må 2.6.2014 kl. 16  Må 16.6.2014 kl. 17.30 

 

 

§14 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. 

 

 



§ 15 MÖTETS AVSLUTANDE 

Ordförande avslutade mötet kl. 20.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Djupsjöbacka   Göta Sundström 

ordförande    sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Storgårds 

ordförande, §§ 5-6  

 

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rea Anner    Maria Antas 


