
JOHANNES FÖRSAMLING   PROTOKOLL 

   Nr 3/2014 

FÖRSAMLINGSRÅDET 

 

 

 

Plats: Johannessalen, Högbergsgatan 10 D 2 våningen 

Tid: 06.03.2014 kl. 17.30 – 19.30.  

Servering från kl. 17.  
 

Närvarande Djupsjöbacka, Stefan   kyrkoherde, ordförande 

Anner, Rea    medlem 

Antas, Maria    medlem 

Björnberg-Enckell, Maria   medlem 

Blauberg, Rolf   medlem 

Elving-Andersén, Christina  medlem 

Hagmark, Viveca   medlem 

Laakkonen, Nina   medlem 

Lundsten, Lars     medlem 

Storgårds, Karl Gustav   viceordf., frånvarande 

Särs, Annette    medlem 

Södö, Johanna   medlem, frånvarande 

Träskman, Anhild   medlem 

Wallendahl, Mårten   medlem 

Fred Wilén    medlem 

Lundin, Carita   suppleant 

Enckell, Lisa    suppleant 

Wistbacka, Pian   suppleant 

Sundström, Göta   sekreterare 

 

 

 

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande öppnade mötet kl. 17.45 med tankar kring askonsdagen och fastetiden. 

 

 

§ 2 MÖTETS BEHÖRIGHET 

Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört. 

 

 

§ 3 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE SAMT MEDDELANDE OM NÄR 

PROTOKOLLET FINNS TILL PÅSEENDE 

Förslag: Nina Laakkonen och Lars Lundsten 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 12.03.2014 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 följande förändringar: i föredragningslistans § 7, 

punkt 1 Henrik Andersén tf kyrkoherde 7.3.-30.4., punkt 2 ströks och ny punkt 2 = 

föredragningslistans punkt 3. Till § 11 Övriga ärenden fogades p. 11.1 J-tidningen och 11.2 

Beredningsgrupp kyrkoherdevalet. 

 

 

§ 5 ANMÄLNINGSÄRENDEN 

5.1.  Domkapitlet har vid sitt möte den 26.2., i fråga om val av kyrkoherde och kaplan fattat 

beslut om behörigheterna för dem som ansökt om tjänsterna och har vid samma möte 

bekräftat sökande Stina Lindgårds och Monica Heikel-Nybergs behörighet men inte godkänt 

sökande Johannes Tikkas behörighet. För båda tjänsterna är besvärstiden 30 dagar, vilket 

innebär att val av kyrkoherde och kaplan kan förrättas tidigast den 26.3. när besvärstiden löpt 

ut. 

Vid samma sammanträde den 26.2 beslöt domkapitlet även att församlingsrådets 

viceordförande Karl Gustav Storgårds utses att bereda valärendena till nästa möte, eftersom 

valet kommer att förrättas indirekt. Domkapitlets önskar därför att församlingsrådet klart tar 

ställning till huruvida man godkänner att det finns endast två behöriga sökanden eller om man 

önskar att tjänsterna lediganslås på nytt. 

5.2 Valrådgivningsdag 13.5. i Högbergsgården (Bilaga 1) 

5.3. Synas – Finnas, öppet rådslag och förtroendeforum i Tammerfors.(Bilaga2). 

Förslag: Församlingsrådet antecknar för kännedom. 

Beslut: Antecknades för kännedom. 

 

 

§ 6 KYRKOHERDENS BESLUTSFÖRTECKNING 

Kyrkoherdens beslutsförteckning företes för underställelse (Bilaga 3). 

Förslag: Församlingsrådet antecknar sig kyrkoherdens beslutsförteckning för kännedom. 

Beslut: Antecknades för kännedom. 

 

 

§ 7 AV DOMKAPITLET INBEGÄRDA UTLÅTANDEN  

Domkapitlet inbegär församlingsrådets utlåtanden i följande två frågor: 

1. Henrik Andersén har vidtalats att vara tf kyrkoherde från den 7.3. fram till 30.4.2014.  

2. Domkapitlets önskar att församlingsrådet klart tar ställning till huruvida man 

godkänner att det finns endast en behörig sökande till kyrkoherdetjänsten eller om 

man önskar att tjänsten lediganslås på nytt. 

Förslag: Församlingsrådet avfattar sina utlåtanden till domkapitlet. 

Beslut: 1. Församlingsrådet hälsar tf kyrkoherde Henrik Andersén välkommen.  

2. Församlingsrådet beslutar att bereda kyrkoherdevalet till nästa möte 7.4.2014 under 

församlingsrådets viceordförande Karl Gustav Storgårds ledning. 

 

 

§ 8 TILLSÄTTANDE AV VALNÄMND FÖR FÖRSAMLINGSVALEN 2014 

Församlingsval hålls hösten 2014 med den egentliga valdagen 9.11.2014. Enligt kyrkans 

valordning kap. 2 § 1 skall valnämnd tillsättas senast i maj det år val förrättas. Valnämnden 

skall bestå av kyrkoherden på tjänstens vägnar samt minst fyra övriga medlemmar och fyra 

suppleanter. Suppleanterna skall uppställas i den ordning de inkallas i stället för de ordinarie 

medlemmarna. Församlingsrådet utser ordförande för nämnden. Valnämnden utser vid sitt 



första sammanträde viceordförande och sekreterare. Vallängd för valet skall uppgöras före 1.9 

på församlingsrådets försorg. Två vallängdsgranskare och två suppleanter för dessa utses 

bland medlemmarna i församlingsrådet. På valnämndens första möte fastställs 

centralvalnämndens tidtabell för valet samt nödvändiga åtgärder. Valnämnden besluter om 

ansvar för informationen i frågor som gäller valet och informationssekretare Linda Jordas 

fungerar som valnämndens sekreterare.  

Förslag: BU föreslår följande sammansättning: som ordinarie medlemmar Maria Björnberg-

Enckell (ordf.), Rolf Kokkola, Viveca Hagmark, Karl Gustav Storgårds, Anhild Träskman 

och kyrkoherden samt som suppleanter Pian Wistbacka, Annette Särs, Carita Lundin och 

Calle Björkstén. BU föreslår att Lars Lundsten (suppleant Fred Wilén) och Rea Anner 

(suppleant Rolf Blauberg) utses till vallängdsgranskare och Linda Jordas till sekreterare i 

valnämnden. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§ 9 ÖVERFLYTTNING AV DAG-ULRIK ALMQVIST FRÅN 

MUSIKLEDARTJÄNST TILL KANTORSTJÄNST I JOHANNES FÖRSAMLING 

Vid församlingsrådets möte 10.2 återremitterades ärendet gällande lediganslåendet av 

kantorstjänsten efter kantor Rolf Löfmans avgång med pension fr.o.m. 1.8.2014. Det har 

sedermera visat sig att den befattning Dag-Ulrik Almqvist har inte är ett arbetsförhållande 

(työsopimussuhde) - som felaktigt införts i personaladministrationsprogrammet - utan ett 

tjänsteförhållande (virkasuhde). Sedan denna rättelse införts antecknas Dag-Ulrik Almqvists 

musikledararbete som ett tjänsteförhållande i samfälligheten fr.o.m. 1.3.2014. Enligt KL 6:38 

kan en tjänsteinnehavare hos samma arbetsgivare överflyttas till ett annat tjänsteförhållande 

för vilket han eller hon uppfyller behörighetsvillkoren och det finns en sådan grundad 

anledning för förflyttningen som har samband med omorganisering av verksamheten eller 

uppgifterna. Samfällighetens jurist och personalchef har bägge gett ett utlåtande med 

anledning av de till buds stående möjligheterna på basen av 6:38 (bilaga 4, 5 och 6). Efter det 

att överflyttningen av Dag-Ulrik Almqvist från musikledartjänsten till kantorstjänsten ägt rum 

i och med Rolf Löfmans pensionering 1.8.2014, kan musikledartjänsten dras in. 

Förslag: Församlingsrådet fattar ett beslut om att musikledaren Dag-Ulrik Almqvist 

överflyttas till kantorstjänsten 1.8.2014 och att musikledartjänsten dras in fr o m 31.7.2014. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§10 DIAKONISSAN GUNVOR FRÄNDES TJÄNSTLEDIGHET 

Diakonissan Gunvor Frände anhåller om tjänstledighet utan lön för tiden 17 – 30.03.2014. 

Tjänstledigheten ansöks av personliga skäl. Gunvor Frände har fört diskussioner med sina två 

kolleger i diakonisskåren som för sin del ställer sig positiva till en eventuell tjänstledighet. 

Förslag: Diakonissan Gunvor Frände beviljas tjänstledighet utan lön för tiden 17 – 30.3.2014. 

Ingen vikarie anställs i hennes ställe. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§11 ÖVRIGA ÄRENDEN 

11.1. J-tidningens vårnummer diskuterades  

11.2. En grupp för beredningen av kyrkoherdevalet under församlingsrådets viceordförande  

Karl Gustav Storgårds ledning tillsattes. I gruppen invaldes som medlemmar Maria  

Björnberg-Enckell, Nina Laakkonen och Anhild Träskman. 

 



§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. 

 

 

§ 13 MÖTETS AVSLUTANDE 

Ordförande avslutade mötet kl. 19.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEFAN DJUPSJÖBACKA  GÖTA SUNDSTRÖM 

Stefan Djupsjöbacka   Göta Sundström 

ordförande    sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LARS LUNDSTEN   NINA LAAKKONEN 

Lars Lundsten   Nina Laakkonen 


