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FÖRSAMLINGSRÅDET 

 

 

Plats: Johannessalen, Högbergsgatan 10 D 2 våningen 

Tid: 15.3.2012 kl. 17.00 

Närvarande Djupsjöbacka, Stefan   kyrkoherde, ordförande 

Anner, Rea    medlem  

Antas, Maria    medlem, frånvarande 

Björnberg-Enckell, Maria   medlem, frånvarande 

Blauberg, Rolf   medlem 

Elving-Andersén, Christina  medlem 

Hagmark, Viveca   medlem 

Laakkonen, Nina  fr.o.m. §5  medlem 

Lundin, Carita   suppleant 

Lundsten, Lars   medlem, frånvarande  

  Storgårds, Karl Gustav  fr.o.m. §5  viceordf. 

 Särs, Annette    medlem 

Södö, Johanna   medlem, frånvarande 

Träskman, Anhild   medlem 

Wilén, Fred    medlem, frånvarande 

Enckell, Lisa    suppleant 

Pian Wistbacka   suppleant    

Lindberg, Barbro   sekreterare 

 

 

 

§ 1  MÖTETS ÖPPNANDE 

 

Ordförande öppnade mötet med textläsning och bön. 

 

§ 2  MÖTETS BEHÖRIGHET 

 

Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört. 

 

§ 3  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE SAMT MEDDELANDE OM NÄR 

PROTOKOLLET FINNS TILL PÅSEENDE 

 

Förslag: Rolf Blauberg och Christina Elving-Andersén utses till protokolljusterare. Ett 

meddelande om när mötets protokoll finns till påseende sätts på anslagstavlan dagen efter 

mötet. Församlingsrådet beslutar att det justerade protokollet skall finnas framlagt till 

påseende på kansliet 14 dagar från och med 22.03 2012 och på församlingens hemsidor från 

och med samma datum. 

Beslut:  Enligt förslag. 



 

 

 

 

§ 4 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

 

Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg under Övriga ärenden: 

1. Val av församlingsrådets representanter till Stiftelsen ålderdomshemmet Lugnets 

styrelse samt till Fanny Wredes stiftelse. 

2. Vid inventering av lagren har konstaterats att magasinerade stolar från Bulevardens 

församlingshem ersätter nuvarande stolar i St Jacobs församlingssal och kan 

elimineras. 

3. Ett konstverk av Georges von Swetlik erbjuden till ett pris av 7000 euro, altartavla för 

det nya Mariakapellet. 

 

Förslag: Föredragningslistan fastställs i oförändrad form. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 5  ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

5.1 Avskedsfest för Jan-Erik Sundström 26.02.2012 

5.2 Protokoll från  resursgrupperna samt deras sammansättning. 

5.3 Tomas Ray deltog i samarbetsdiskussioner mellan samfälligheten och  

       Diakoniyrkeshögskolan. 

5.4  Läget i fråga om  kyrkans och församlingarnas strategi gällande kommunreformen 

5.5 Riskbedömning genomförd och behandlades i medarbetarkonferensen  29.02.2012              

tillsammans med samfällighetens personal 

5.6 Mötesdagar för BU och FR: 

29.3 kl. 16 BU 18.4 kl. 17.30 FR 

7.5 kl. 16 BU  24.5 kl. 17.30 FR 

31.5 kl 16 BU 14.6 kl. 17.30 FR 

Förslag: Anmälningsärendena tecknas för kännedom 

Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 6  KYRKOHERDENS BESLUTSFÖRTECKNING 

 

Bilaga 1. Kyrkoherdens beslutsförteckning företes för underställelse. 

Förslag: Församlingsrådet antecknar sig kyrkoherdens beslutsförteckning för kännedom. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§ 7  PROTOKOLL FRÅN DEN INTERNA REVISIONEN 

 

Förslag: Församlingsrådet kommenterar rapportens innehåll och besluter om åtgärder som 

vidtas i anledning av densamma. 

Beslut: Diskussionen fortgår på nästa möte, en konkret åtgärdsförteckning uppgörs av 

kyrkoherden och företes församlingsrådet. Önskvärt är att ledningsgruppen skulle närvara vid 

nästa möte för diskussion om åtgärder. 

 

 



 

 

 

§ 8  FÖRSAMLINGENS UTRYMMESFRÅGOR 

 

Församlingsrådet avger utlåtande om vilka utrymmen Johannes församling bör avstå ifrån 

fr.o.m. år 2013. Bilaga 2 

Förslag: Församlingsrådet beslutar att  Johannes församling avstår från Berghällsgården från 

början av år 2013. 

Beslut: Församlingsrådet beslöt enhälligt att Johannes församling avstår från Berghällsgården 

fr.o.m. 01.01.2013. 

 

 

§ 9  JOHANNES FÖRSAMLINGS OMFATTANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

Församlingsrådet  godkände vid sitt möte den 13.02.2012 församlingens koncentrerade 

verksamhetsberättelsen för år 2011 och årsstatistiken i den form den bifogas samfällighetens 

verksamhetsberättelse, balansbok och bokslut för år 2011.  

Förslag: Församlingsrådet tar emot och tar ställning till den mer detaljerade 

verksamhetsberättelsen från församlingens  alla verksamhetsområden och godkänner den. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

 

§ 10  ANSTÄLLNINGAR  I JOHANNES FÖRSAMLING 

 

Förslag: Församlingsrådet  fattar beslut om följande  anställningar, som gjorts av förman på 

oriktiga grunder. Bilaga 3 

Beslut: Församlingsrådet omfattar förslaget med  komplettering av arten av anställningar.  

 

 

§ 11 ÖVRIGA ÄRENDEN 

 

1. Val av församlingsrådets representanter till styrelserna för Stiftelsen ålderdomshemmet 

Lugnet och till Fanny Wredes stiftelse 

Beslut: Församlingsrådet återvalde Torsten Lunabba till Stiftelsen ålderdomshemmet 

Lugnets styrelse. Pian Wistbacka  valdes som församlingens representant för Fanny 

Wredes stiftelses styrelse. 

2.  Vid inventering av lagerutrymmet konstaterades att det finns en mängd stolar som inte 

längre behövs i församlingens utrymmen. 

Beslut: Församlingsrådet befullmäktigar övervaktmästare Bo Ekman att vi på bästa 

möjliga sätt blir av med de stolar som inte längre behövs. 

3.  Konstverket av Georges von Swetlik som altartavla för nya Mariakapellet. 

Beslut: Församlingsrådet beslöt enhälligt att Johannes församling investerar i von 

Swetliks konstverk, summan på 7000 euro tas från 093 projekt med anslag för kultur. 

 

 

 

 

 



§ 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 

 

Mötet avslutades kl. 19.10. 

 

 

 

 

 

 

STEFAN DJUPSJÖBACKA  BARBRO LINDBERG 

ordförande    sekreterare 

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterare: 

 

 

 

 

ROLF BLAUBERG   CHRISTINA ELVING-ANDERSÉN 


