
JOHANNES FÖRSAMLING  PROTOKOLL 

 

FÖRSAMLINGSRÅDET  Nr 2/2014 

 

 

 

 

Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 3 våningen 

Tid: 10.02.2014 kl. 17.30.  

 

Närvarande Djupsjöbacka, Stefan  kyrkoherde, ordförande 

Anner, Rea   medlem 

Antas, Maria   medlem, §§ 1-9  

Björnberg-Enckell, Maria  medlem 

Blauberg, Rolf  medlem 

Elving-Andersén, Christina medlem 

Hagmark, Viveca  medlem 

Laakkonen, Nina  medlem, §§ 5-14 

Lundsten, Lars    medlem 

Storgårds, Karl Gustav  viceordf. 

Särs, Annette   medlem 

Södö, Johanna  medlem, frånvarande 

Träskman, Anhild  medlem 

Wallendahl, Mårten  medlem, §§ 1-10 

Fred Wilén   medlem, frånvarande 

Lundin, Carita  suppleant 

Enckell, Lisa   suppleant 

Wistbacka, Pian  suppleant, frånvarande 

Sundström, Göta  sekreterare 

 Helena Lindström  ledare för ungdomsverksamhet § 10 

 Sam Björklund  vik. ledare för ungdomsverksamh. § 10 

 

 

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande öppnade mötet kl. 17.40 med att reflektera över söndagens text ”Två slags sådd”. 

 

 

§ 2 MÖTETS BEHÖRIGHET 

Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört. 

 

 

§ 3 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE SAMT MEDDELANDE OM NÄR 

PROTOKOLLET FINNS TILL PÅSEENDE 

Förslag: Christina Elving-Andersén och Viveca Hagmark 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 17.02.2014 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: Enligt förslag. 

 

 

§ 5 ANMÄLNINGSÄRENDEN 

5.1. Annonseringen gällande kyrkoherde- och kaplanstjänsterna 

5.2. Rea Anner är Johannes församlings representant i planeringsgruppen för 

förhandsröstningen i höstens församlingsval ”Den goda viljans torg” 

5.3. Församlingens bokslut för verksamhetsåret 2013 

5.4. Jouni Sinisalo kommer att kallas till tf kaplan 1.3.2014 – 30.4.2014 

Förslag: Församlingsrådet antecknar anmälningsärendena för kännedom. 

Beslut: Antecknades för kännedom. 

 

 

§ 6 KYRKOHERDENS BESLUTSFÖRTECKNING 

Kyrkoherdens beslutsförteckning företes för underställelse (Bilaga 1). 

Förslag: Församlingsrådet antecknar sig kyrkoherdens beslutsförteckning för kännedom. 

Beslut: Antecknades för kännedom. 

 

 

§ 7 VAL AV INFORMATIONSSEKRETERARE MED KANSLIUPPGIFTER I 

JOHANNES FÖRSAMLING 

Den grupp, bestående av Fred Wilén, Mårten Wallendahl och ordförande, som 

församlingsrådet utsett för att bereda valet av informationssekreterare har tisdagen 28.1.2014 

intervjuat två sökande till tjänsten, nämligen Linda Jordas och Ben Öhman. En 

sammanställning av de två kandidaternas meriter bifogas som bilaga 2. Intervjugruppen 

föreslår att Linda Jordas väljs till ny informationssekreterare med kansliuppgifter i Johannes 

församling. Ben Öhman är på reservplats. 

Förslag: Beredningsutskottet föreslår att Linda Jordas väljs till ny informationssekreterare 

med kansliuppgifter i Johannes församling. 

Beslut: Linda Jordas valdes till ny informationssekreterare med kansliuppgifter i Johannes 

församling från 1.3.2014 och med en prövotid på 6 månader. 

 

 

§ 8 LEDIGANSLÅENDE AV KANTORSTJÄNST I JOHANNES FÖRSAMLING 

Då kantor Rolf Löfman avgår med pension fr.o.m. 2.8.2014 blir hans tjänst ledig. 

Församlingsrådet bör fatta beslut om vilka kantorstjänster församlingen har fr.o.m. 

sensommaren. Den lediga kantorstjänsten kan förklaras ledig att sökas, och efter det att 

kantorstjänsten besatts, kommer beslut att fattas om musikledartjänstens framtid. 

Förslag: Kantorstjänsten som blir ledig efter Rolf Löfmans pensionering förklaras ledig att 

sökas senast den 28 februari 2014. 

Nytt förslag: Ärendet bordläggs och återremitteras för ny beredning till församlingsrådsmötet 

6.3.2014. 

Beslut: Enligt nytt förslag. 

 

 

 

 



§ 9 FÖRSAMLINGENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 

På basen av de olika arbetsområdenas verksamhetsberättelser gör kyrkoherden en 

sammanställning, som skickas ut till församlingsrådets medlemmar per e-post före mötet. 

Förslag: Församlingsrådet tar del av och förslaget och godkänner församlingens 

verksamhetsberättelse för år 2013. 

Församlingsrådet tog del av förslaget, som godkändes med tillägg vilka framgår av bilaga 3. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

Maria Antas lämnade mötet kl. 18.35. 

 

 

§10 RAPPORT OM UNGDOMSARBETET I JOHANNES FÖRSAMLING 

Ungdomsarbetsledaren Helena Lindström redogör för nuläget och planer inför framtiden inom 

ungdomsarbetet i Johannes församling. 

Ungdomsarbetsledarna Helena Lindström och Sam Björklund, som båda deltog i 

behandlingen av § 10, presenterade på plats ungdomarnas bandutrymme, beläget i 

byggnadens första våning och fortsatte med en powerpoint presentation av konfirmand- och 

ungdomsverksamheten i ungdomarnas utrymme Tian. Efter presentationerna återvände 

församlingsrådet och ungdomsledarna till mötesrummet för ytterligare handläggning av 

ungdomsarbetet. 

Förslag: Församlingsrådet tar del av ungdomsarbetsledaren Helena Lindströms och Sam 

Björklunds rapportering och antecknar den till kännedom. 

Beslut: Antecknades till kännedom. 

 

Mårten Wallendahl lämnade mötet kl. 19.40. 

 

 

§ 11 UNGDOMSSEKTIONENS SAMMANSÄTTNING 

I sitt möte 9.12.2013 § 11 beslöt församlingsrådet om tillsättandet av en ungdomssektion.  

Sedan decembermötet har det visat sig nödvändigt att ta upp frågan på nytt och också närmare 

diskutera principerna för sektionens sammansättning och uppgifter. 

Förslag: Församlingsrådet diskuterar principerna för ungdomssektionens sammansättning och 

sektionens uppgifter. 

Nytt förslag: Församlingsrådet föreslår att man ännu under vårens lopp återkommer till 

ungdomssektionens sammansättning och principer. Till mötet 6.3.2014 ombeds 

församlingspastor Johan Tervo inkomma med och presentera ”Plan för skriftskolearbetet”. 

Beslut: Enligt nytt förslag. 

 

 

§ 12 ÖVRIGA ÄRENDEN 

Några övriga ärenden förelåg inte. 

 

 

§13 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 v 

församlingsråd och dess sektioner, organ, förtroendevald som är underställd församlingsrådet 

eller av tjänsteinnehavare. 

 

 



 

§ 14 MÖTETS AVSLUTANDE 

Ordförande avslutade mötet kl. 20.45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Djupsjöbacka   Göta Sundström  

ordförande    sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Elving-Andersén   Viveca Hagmark 


