
JOHANNES FÖRSAMLING  PROTOKOLL 

  Nr 7/2014 

FÖRSAMLINGSRÅDET 

 

Tid: onsdag 30.7.2014 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 

Elving-Andersén, Christina  medlem 

Hagmark, Viveca   medlem 

Laakkonen-Lähteenmäki, Nina  medlem 

Lundsten, Lars     medlem 

Storgårds, Karl Gustav   viceordförande 

Särs, Annette    medlem 

Träskman, Anhild   medlem 

Linda Jordas     sekreterare 

 

Frånvarande 

Antas, Maria    medlem 

Blauberg, Rolf   medlem 

Enckell, Lisa    suppleant 

Lundin, Carita   medlem 

Wallendahl, Mårten   medlem 

Wilén, Fred    medlem 

Wistbacka, Pian   suppleant 

    

    

    

 

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Mötet öppnades 17.40. Ordförande inledde mötet med bön. 

 

 

§ 2 MÖTETS BEHÖRIGHET 

Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört med 10 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 från och med 31.7.2014 kl. 10.00 och på församlingens 

hemsidor fr.o.m. samma datum. 

 



Beslut: Enligt förslaget med tillägget att protokollet finns till påseende på kansliet 14 dagar 

från och med 31.7.2014 kl. 10. 

 

 

§ 4 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Förslag: Föredragningslistan fastställs i föreslagen form 

 

Beslut: Föredragningslistan kompletterades med ett ärende som gäller barnarbetaren Katarina 

Enbergs uppsägning av sin tjänst 

 

 

§ 5 ANMÄLNINGSÄRENDEN 

5.1.  Den alterneringsledighet FR beviljade diakonissan Gunvor Frände har förfallit, eftersom 

ingen arbetslös person hittats som kunde vikariera henne. 

5.2.  Församlingsrådsmedlemmen Johanna Södö har meddelat att hon fr.o.m. 1.7.2014 flyttat 

bort från församlingens område. I och med detta förlorar hon sin valbarhet och kan inte längre 

vara FR-medlem i Johannes församling. Ordinarie medlem i stället för henne blir suppleanten 

Carita Lundin. Följande två suppleanter är Lisa Enckell och Pian Wistbacka. 

5.3.  FR förordade vid sitt möte 4/2014 § 11 en anhållan till samfälligheten att av de diakonala 

anslagen få anställa en person för ett projekt kring Välmående för genom musik och rörelse 

för gamla och unga. Gemensamma kyrkorådet har 12.6.2014 beslutat att inte bevilja det 

begärda anslaget. 

5.4.  För detta möte har inget BU tillsatts, men den arbetsgrupp som valdes för att intervjua 

sökanden till kyrkoherdetjänsten har också fungerat som BU i de övriga ärendena. 

 

Förslag: Församlingsrådet antecknar anmälningsärendena för kännedom. 

Beslut: FR antecknade anmälningsärendena för kännedom. 

 

 

§ 6 KYRKOHERDENS BESLUTSFÖRTECKNING 

Kyrkoherdens beslutsförteckning företes för underställelse (Bilaga 1). 

 

Förslag: Församlingsrådet antecknar kyrkoherdens beslutsförteckning för kännedom. 

Beslut: FR antecknade kyrkoherdens beslutsförteckning för kännedom. 

 

 

§ 7 VAL AV KYRKOHERDE FÖR JOHANNES FÖRSAMLING 

 

Den av domkapitlet utsedda valberedaren Karl Gustav Storgårds presenterar inledningsvis 

muntligt valproceduren. 

 

Domkapitlet har vid sitt sammanträde 16.6.2014 beslutat följande: 

1. Att kyrkoherde Johan Westerlund är behörig sökande till kyrkoherdetjänsten i Johannes 

församling. 

2. Att han enligt domkapitlet har den förmåga och skicklighet som erfordras med beaktande 

av församlingens behov. 

3. Att uppmana församlingsrådet att utse sökande Westerlund till tjänsten som kyrkoherde, så 

framt församlingsrådet inte begär att tjänsten skall förklaras ledig på nytt. 

4. Att utse församlingsrådets vice ordförande Karl Gustav Storgårds att bereda valet av 

kyrkoherde. 



 

Beredningen har innefattat följande delmoment: 

– Intervjugruppen, bestående av församlingsrådets viceordförande Karl Gustav Storgårds 

samt ledamöterna Maria Björnberg-Enckell, Annette Särs och Anhild Träskman, tog del av 

ansökningshandlingarna. Intervjugruppen förberedde sig för intervjun utgående från de krav 

som församlingsrådet hade ställt i sin annons gällande den lediganslagna tjänsten. 

– Intervju av den sökande förrättades 30.6.2014 i enlighet med församlingsrådets beslut av 

den 16 juni 2014. 

– En psykologisk lämplighetsbedömning av sökande gjordes av psykolog Minna Kars från 

företaget TenPro Consulting Oy. Resultatet av denna lämplighetstest har skriftligen delgivits 

och muntligen diskuterats endast med församlingsrådets viceordförande samt därtill delgivits 

den sökande. 

 

En muntlig redogörelse av iakttagelser i samband med nämnda intervju samt lämplighetstest 

presenteras för församlingsrådet av dess viceordförande i samband med mötet. 

 

Beredningen (intervjugruppen) har på ett mångsidigt och omsorgsfullt sätt satt sig in i 

sökande Johan Westerlunds lämplighet för kyrkoherdetjänsten i uttryckligen Johannes 

församling och kommit fram till att den sökande väl fyller kraven på de egenskaper för 

tjänsten som församlingsrådet har ställt. Beredningen omfattar därmed domkapitlets 

bedömning av Johan Westerlunds lämplighet. Beredningen anser att det inte föreligger skäl 

till att begära om att tjänsten skall förklaras ledig på nytt. 

 

Förslag: Föreslås att Johan Westerlund utses till kyrkoherde för Johannes församling (KO 

6:16), att denna paragraf justeras omedelbart och ett utdrag av protokollet tillsänds 

domkapitlet för vidare behandling och åtgärder. Församlingsrådet hoppas på att Johan 

Westerlund kunde tillträda som kyrkoherde så fort som möjligt. 

Beslut: FR omfattade enhälligt förslaget. 

 

 

§ 8 VAL AV VIKARIE FÖR EVA HENRICSON 

FR har vid sitt möte 4/2014 § 10 beviljat Eva Henricson alterneringsledighet för tiden 

1.9.2014 – 31.8.2015. I stället för henne bör en arbetslös person anställas. Kantor Nina 

Fogelberg har meddelat sig villig att bli anställd som vikarie i tjänsten, dock så att hennes 

arbetstid utgör 30 h/vecka eller 78 % av hel arbetstid. Hon kommer också att vara arbetslös 

eftersom hon slutar sitt nuvarande arbete i slutet av juli och då anmäler sig som 

arbetssökande. Eva Henricsons alterneringsavtal med arbetskrafts- och näringsministeriet 

gäller tiden 1.9.2014 – 30.6.2015. 

 

Förslag: FR torde besluta att 

1 anställa kantor Nina Fogelberg som alterneringsledighetsvikarie för Eva Henricson för 

tiden 1.9.2014 – 30.6.2015 

2 hennes arbetstid är 30 h/vecka eller 78 % av en hel tjänst. 

 

Beslut: Enligt förslaget. 

 

 

§ 9 LEDIGANSLÅENDE AV KAPLANSTJÄNSTEN I JOHANNES FÖRSAMLING 

I samband med att FR vid sitt möte 4/2014, § 15, behandlade situationen efter att den enda 

sökanden till kaplanstjänsten dragit tillbaka sin ansökan, anhöll FR av domkapitlet att 



kaplanstjänsten inte då skulle lediganslås i väntan på att man skulle veta vem som blir 

kyrkoherde. Domkapitlet biföll FR:s önskan. 

 

Vid senaste FR-möte beslöt FR i § 8 att man vid detta möte skall anhålla att domkapitlet vid 

sitt sammanträde 21.8.2014 lediganslår kaplanstjänsten i församlingen. Eftersom beslut nu 

tagits angående kyrkoherdetjänsten återstår att förverkliga denna plan från senaste möte. 

Därför kan vi nu anhålla om att kaplanstjänsten lediganslås. 

 

Förslag: FR besluter att anhålla att domkapitlet vid sitt sammanträde 21.8.2014 besluter att 

lediganslå kaplanstjänsten i Johannes församling. 

 

Beslut: Enligt förslaget samt med tillägget att BU förbereder inför FR mötet 20.8 innehållet 

till en annons. 

 

 

§ 10 HÖSTENS FÖRSAMLINGSRÅDSMÖTEN 

Vid senaste möte beslöt FR att samlas 20.8 och 8.9.2014 kl. 17.30 till möten, främst för att 

behandla budgeten och verksamhetsplanen. Vid det förra mötet skulle en mera allmän 

diskussion föras och vid mötet 8.9 fastslås budgeten för år 2015.  

. 

Förslag: Ordf. föreslår att han tillsammans med ekonomidirektionen uppgör förslaget till 

budget och verksamhetsplan. 

 

Beslut: Enligt förslaget samt med tillägget att direktionen bereder också övriga ärenden till 

följande FR möte. 

 

 

§11 KATARINA ENBERGS UPPSÄGNING FRÅN BARNLEDARBEFATTNINGEN 

Katarina Enberg har skriftligen sagt upp sig från sin befattning som barnledare i församlingen 

den 4.8.2014. Av semestern 38 dagar har hon hållit 30 dagar (23–29.6 och 30.6–1.8.2014 ). 

De återstående 8 dagarna hinner hon ta ut under uppsägningstiden. Eftersom hon arbetat tre år 

är uppsägningstiden en månad. 

 

Förslag: Katarina Enberg beviljas begärt avsked från barnledarbefattningen från 3.9.2014 

 

Beslut: Enligt förslaget. 

 

 

§12 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. Bilaga A till ärendet § 12. 

 

 

 

 

 

 

 



§ 13 MÖTETS AVSLUTANDE 

 

Mötet avslutades 19.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HENRIK ANDERSÉN  LINDA JORDAS 

ordförande   sekreterare 

 

 

 

 

Protokollet är justerat 31.7.2014 

 

 

 

 

 

 

Rea Anner   Maria Björnberg-Enckell 

 


