
JOHANNES FÖRSAMLING  PROTOKOLL 

  Nr 1/2015 

FÖRSAMLINGSRÅDET 

 
Tid: 14.1.2015 kl. 17.30 

 

Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen 

 

Närvarande:  
Rea Anner 

 Maria Björnberg-Enckell 

 Johan Bärlund 

 Christina Elving-Andersén 

 Nina Gran 

 Lotta Keskinen 

 Maria Klemetz 

 Hedvig Långbacka 

 Henrik Stenbäck 

 Karl Sällström 

Annette Särs 

 Anhild Träskman 

 Pia Öhman 

 

 Johan Westerlund, kyrkoherde, ordförande 

 Linda Jordas, sekreterare 

 

Frånvarande: 

Rolf Blauberg 

Karl Gustav Storgårds 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades 18.40. 

 

§ 2 Närvarande och mötets behörighet  

Mötet är lagenligt sammankallat, och beslutsfört med 14 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 19.1.2015 kl. 10.00 och på församlingens 

hemsidor fr.o.m. samma datum. 

 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§ 4 Fastställande av föredragningslistan  

 

Förslag: Föredragningslistan fastställs efter eventuella kompletteringar 

 

Beslut: Enligt förslag. Ett ärende om tillsättande av intervjugrupp för kaplansvalet lades till 

som § 12. 



 

 

 

§ 5 Anmälningsärenden 

 

5.1. Kaplanstjänsten i församlingen har inom utsatt tid sökts av Monica Heikel-Nyberg. 

Maria Venhola och Outi Laukkanen har dragit tillbaka sina ansökningar. 

 

Förslag: Församlingsrådet antecknar anmälningsärendena för kännedom. 

 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§ 6 Kyrkoherdens beslutsförteckning 

Bilaga 1. 

 

Kyrkoherdens beslutsförteckning företes för underställelse. 

 

Förslag: Församlingsrådet antecknar kyrkoherdens beslutsförteckning för kännedom. 

 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§ 7 Val av viceordförande för församlingsrådet för perioden 2015-16 

 

Kyrkoherden är ordförande för församlingsrådet. (KL 10 kap 2 § 1 mom.). 

 

Församlingsrådet skall inom sig utse en viceordförande i januari under det första och tredje 

året av sin mandatperiod (KL 10 kap 2 § 2 mom.). 

 

Förslag: Församlingsrådet utser inom sig en vice ordförande för perioden 2015-16. 

 

Beslut: FR valde enhälligt Karl Gustav Storgårds till vice ordförande 2015-16. 

 

 

§ 8 Val av sekreterare för församlingsrådet 

 

Reglemente för församlingsrådet i Johannes församling 6 §:  

Vid mötet förs protokollet av en sekreterare som församlingsrådet valt för denna uppgift. 

Sekreteraren kan vara en tjänsteinnehavare i församlingen eller den kyrkliga 

samfälligheten. 

 

Förslag: Till sekreterare för församlingsrådet utses församlingens församlings- och 

informationssekreterare Linda Jordas 

 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

 

§ 9 Val av medlemmar i beredningsutskottet 



 

Arbetet i församlingsrådet i Johannes församling har beretts av ett beredningsutskott till vilket 

har hört kyrkoherden, vice ordförande samt två övriga medlemmar. Beredningsutskottet har 

sammankommit ca två veckor innan sammanträde. Ett beredningsutskott stöder kyrkoherden, 

och underlättar församlingsrådets arbete i plenum, men det är inte obligatoriskt. Det har ingen 

lagstadgad ställning. Församlingsrådet bör fatta beslut om huruvida ett beredningsutskott skall 

tillsättas samt hur det skall vara sammansatt. 

 

Förslag: Församlingsrådet besluter att tillsätta ett beredningsutskott bestående av 

kyrkoherden, vice ordförande samt två medlemmar samt utser de två medlemmarna. 

 

Beslut: Enligt förslag, Pia Öhman och Anhild Träskman utsågs till medlemmar för 

vårterminen. 

 

 

§ 10 Besättande av ungdomsledartjänst 

 

Församlingen har lediganslagit en ungdomsarbetsledartjänst att sökas senast den 8.12.2014. 

En behörig person, Christer Romberg, har sökt tjänsten. 

 

Enligt uppgjord plan har den sökande genomgått ett psykologiskt lämplighetstest, samt 

intervjuats av en grupp som församlingsrådet tillsatt (kyrkoherden, Fred Wilén, Rolf Blauberg 

och Christina Elving-Andersen) 

 

Intervjugruppen förordar enhälligt att Christer Romberg väljs till tjänsten.  

 

Lämplighetstestet ger som sammanfattning och rekommendation att Christer Romberg kan 

ses som en möjlig kandidat för jobbet. Han får ”Helhetsrekommendation” 3 (skala 1-4).  

 

Christer Romberg kan börja i församlingen den 1.2.2015. Lönegrupp 502. Innan tillträde bör 

han uppvisa lagstadgat utdrag ur brottsregistret 

 

Förslag: Församlingsrådet anställer Christer Romberg som ungdomsarbetsledare fr.o.m. 

1.2.2015. Lönegrupp 502. Innan han tillträder skall han uppvisa lagstadgat utdrag ur 

brottsregistret. 

 

Beslut: Enligt förslag med tillägget att tjänsten påbörjas med en prövotid på 6 månader. 

 

 

§ 11 Lediganslående av tjänst som övervaktmästare 

 

Församlingens vaktmästeri består av en övervaktmästare (Bo Ekman), en vaktmästare i 

Johanneskyrkan (Hannu Hapuli), en värdinna för Högbergsgården(Camilla Laurén-

Westenius), en vaktmästare i S:t Jacobs kyrka på Drumsö (Marianne Snäll), en vaktmästare i 

Högbergsgården (60 %) (Willy Wikström) och en regelbunden vikarie (Gun Strandberg). 

 

En hel del förändringar är på kommande på denna sida, främst beroende på att 

övervaktmästaren och värdinnan under innevarande år uppnår avgångsålder. Alla utom en når 

avgångsålder inom några år. 

 



Det är nu orsak att anställa en efterträdare till övervaktmästaren. Tillsammans med den nya 

övervaktmästaren kan vi sedan planera hur vaktmästeriet i framtiden skall vara organiserat 

och vilken personalstyrka vi behöver. 

 

Övervaktmästaren bör ha erfarenhet av förmansarbete och arbetstidsplanering. Även förmåga 

att hantera alla de människokontakter som vaktmästeriet har är en helt grundläggande 

förutsättning. 

 

Målsättningen är att den nya övervaktmästaren kunde tillträda i maj, och därmed kunna 

introduceras av den nuvarande övervaktmästaren under några veckors tid. 

 

Förslag: Församlingsrådet lediganslår tjänsten som övervaktmästare att sökas senast den 

16.2.2015. Lönegrupp 403. 

 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§ 12 Övriga ärenden 

 

En intervjugrupp för kaplansvalet bör tillsättas. 

 

Beslut: Kyrkoherden, viceordförande och Christina Elving-Andersén utsågs till 

intervjugruppen. 

 

 

§ 13 Anvisning om rättelseyrkande 

 

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 församlingsrådet och 

dess sektioner, organ, förtroendevald som är underställd församlingsrådet eller av 

tjänsteinnehavare. 

 

 

§ 14 Mötets avslutande 

 

Mötet avslutades 19.10 

 

 

 

 

JOHAN WESTERLUND   LINDA JORDAS  

kyrkoherde    sekreterare 

 

 

 

 

 

REA ANNER   MARIA BJÖRNBERG-ENCKELL 

protokolljusterare   protokolljusterare 

  


