
JOHANNES FÖRSAMLING  PROTOKOLL 

  Nr 12/2014 

FÖRSAMLINGSRÅDET 

 

Tid: måndag 15.12.2014 kl. 17.30. 

 

Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen 

 

Kallade:  Westerlund, Johan    kyrkoherde, ordförande 

Anner, Rea    medlem  till § 7 

Antas, Maria    medlem  

Björnberg-Enckell, Maria   medlem  från § 7 

Elving-Andersén, Christina  medlem 

Enckell, Lisa    suppleant  

Hagmark, Viveca   medlem 

Laakkonen-Lähteenmäki, Nina  medlem 

Lundin, Carita   medlem 

Lundsten, Lars     medlem 

Lönnqvist, Carre   suppleant 

Särs, Annette    medlem 

Träskman, Anhild   medlem 

Wallendahl, Mårten   medlem  från § 6 

Wilén, Fred    medlem 

Wistbacka, Pian   suppleant 

 

Jordas, Linda     sekreterare 

 

Frånvarande:  
Blauberg, Rolf   medlem 

Storgårds, Karl Gustav   medlem, viceordförande 

 

 

 

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Mötet öppnades 17.45 med psalm 12. 

 

 

§ 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: Christina Elving-Andersén och Maria Antas 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 18.12.2014 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 Helsingfors kyrkliga samfällighets mötesarvodesstadga 

lades till som § 13. 

 

 

§ 5 ANMÄLNINGSÄRENDEN 

5.1. Kaplanstjänsten i Johannes församling har förklarats ledig att sökas senast 9.1.2015 kl. 

15. 

5.2. Den andra ungdomsarbetsledartjänsten i Johannes församling har sökts av en behörig 

person. 

5.3. Budgetuppföljningen per 10/2014 

5.4.   Beredningsutskottet (BU) har bestått av Rea Anner, Maria Björnberg-Enckell, Karl 

Gustav Storgårds och Johan Westerlund. 

5.5  Lisa Enckell har tilldelats församlingsmedalj för hennes jobb i det gemensamma 

kyrkofullmäktige. 

 

Förslag: Församlingsrådet antecknar anmälningsärendena för kännedom. 

 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§ 6 KYRKOHERDENS BESLUTSFÖRTECKNING 

Bilaga 2. 

 

Kyrkoherdens beslutsförteckning företes för underställelse. 

 

Förslag: Församlingsrådet antecknar kyrkoherdens beslutsförteckning för kännedom. 

 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§ 7 VERKSAMHETSPLAN FÖR 2015 (remitterat ärende) 

Bilaga 3. 

11.11.2014 

 

  Församlingens medarbetare har utarbetat förslag till verksamhetsplan 2015. 

 

  Förslag: Församlingsrådet godkänner verksamhetsplanen enligt bilaga 5. 

 

 Beslut: FR remitterade verksamhetsplanen för vidare utveckling. 

 

 

15.12.2014 

 

Ett nytt förslag till verksamhetsplan för 2015 framläggs enligt bilaga. 

 

Förslag (BU): Församlingsrådet godkänner verksamhetsplanen enligt bilaga 3. 



 

Beslut: Enligt förslag med följande ändringar:  

1. Lekmän deltar i planering av verksamheten och förverkligandet av gudstjänster. 

Arbetet med gudstjänstgrupper utvecklas. 

2. En kommunikationsstrategi görs.  

3. Andra raden i avsnittet om Johanneskyrkan tas bort.  

4. Veckolunch i samarbete med stiftelsen Lugnet sätts in under diakoni. Nyckeltal 50-70 

personer.  

5. Ungdomsarbetet: Vi förhandlar med skolorna om regelbunden vuxennärvaro i skolorna 

och utvecklar samarbetet med musikskolorna (Sandells, Åshöjden).  

6. I avsnittet Barn- och familjeverksamhet kompletteras första, andra och tredje avsnittets 

sista mening med formuleringen ”…som en del av kyrkans dopundervisning”.  

7. Verksamhet för unga vuxna (25-45) samt studentarbetet utvecklas. Samarbete med 

tredje linjen (studentprästen Jessica Högnabba) 

 

 

§ 8 ANNA-MARIA BÖCKERMANS ANHÅLLAN OM PARTIELL 

TJÄNSTLEDIGHET 

Bilaga 4, 5, 6 

Kantor Anna-Maria Böckerman har inkommit med en anhållan om partiell tjänstledighet (52 

%) för tiden 1.1. - 31.12.2015, då hon fått erbjudande att fortsätta på halvtid som sekreterare 

för det svenska tillägget till psalmboken som håller på att utarbetas vid kyrkostyrelsen. Till 

ansökan fogar hon en beredning över hur arbetet kunde gestaltas. 

Kantorskollegiet, representerat av kantor Sixten Enlund har på begäran gett ett utlåtande i 

ärendet. Det tilltänkta arrangemanget bedöms inte leda till oöverstigliga hinder för 

verksamheten eller för stor arbetsbörda för de andra kantorerna. I någon mån förutsätter det 

dock anlitande av utomstående vikarier, särskilt under semesterperioden, som är högsäsong 

för vigslar. Beslut om dessa kan i normal ordning fattas då det blir aktuellt. 

Kantorskollegiet tycker också att uppdraget med psalmbokstillägget är viktigt för rikskyrkan 

och att det på allt sätt bör uppmuntras. 

 

Förslag (BU): Församlingsrådet bifaller Anna-Maria Böckermans anhållan och beviljar henne 

partiell tjänstledighet (52 %) för tiden 1.1. - 31.12.2015. 

 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§ 9 KOLLEKTERNA 2015 

Bilaga 7. 

Förslag till kollektlista 2015 bifogas i bilaga 7. Förslaget baserar sig på kyrkostyrelsens 

cirkulär 21/2014. 

 

Förslag (BU): Församlingsrådet fastställer kollekterna för 2015 enligt bilaga. 

 

Lars Lundsten föreslog, understödd av bl.a. Lisa Enckell, att ändra följande kollekter: 29.3 

(SLEF till FMS), 12.7 (LFF till FMS), 26.7 (SLEF till SFV) och 25.10 (SLEF till FMS).  

 

Vid omröstning vann beredningens förslag med rösterna 11 mot 4. 

 

Beslut: Enligt förslag.  



 

§ 10 OMBUD TILL UNGDOMENS KYRKODAGAR 2015 

Bilaga 8. 

Ungdomens Kyrkodagar är ett årligen återkommande parlament för ungdomar i ålder 15-30 år 

inom Borgå stift. Ungdomsarbetet, representerat av församlingspastor Johan Terho, föreslår 

att sju ungdomar enligt bilaga skulle vara ombud för Johannes församling under UK 2015. 

Församlingen står för de kostnader som deltagandet för med sig. 

 

Förslag (BU): Församlingsrådet utser ungdomarna i bilaga 8 till ombud för Johannes 

församling vid Ungdomens Kyrkodagar 2015. 

 

Ordförande meddelade att förslaget kompletteras med Christina Elving-Andersén och 

Charlotte Steffanson. 

 

Konstaterades att Christina Elving-Andersén är jävig och därmed inte deltar i behandlingen av 

ärendet. 

 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§ 11 UPPSÄGNING FRÅN TJÄNST 

Bilaga 9. 

Barnledare Ann-Charlotte Liljeström har den 15.11.2014 skriftligt sagt upp sig från sin tjänst i 

församlingen. Hon är för närvarande beviljad tjänstledighet t.o.m. 31.12.2014. 

Uppsägningstiden är en månad. 

 

Förslag (BU): Ann-Charlotte Liljeström beviljas begärt avsked fr.o.m. 1.1.2015. 

 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§ 12 EKONOMISKT BIDRAG TILL PROJEKT JOHANNESORATORIT  

Bilaga 10. 

Johannesoratoriet ar ett stort samarbetsprojekt vars avsikt är att uppföra ett nyskrivet 

oratorium om Johannes döparen i Johannes kyrka då den fyller 125 år 2016. Styrelsen för 

Carita och Dorrit von Hertzens fond har vid ett sammanträde den 24.9.2014 beslutat förorda 

att ” FR skulle besluta bevilja Johannesoratoriet 5.000 € för detta år. 

 

Förslag (BU): FR beslutar bevilja Johannesoratoriet 5.000 € för detta år. 

 

Beslut: Enligt förslag. 

 
 

§ 13 UPPDATERING AV HELSINGFORS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETS 

MÖTESARVODESSTADGA 

Bilaga 11, 12 

Gemensamma kyrkofullmäktige har vid sitt sammanträde den 13.11.2014 fattat beslut om 

mötesarvodesstadgan, och därvid godkänt den uppdaterade stadgan enligt bilaga 12. 



På församlingsrådet ankommer att fatta ett separat beslut om huruvida arvode ska betalas för 

församlingsrådets möten, hur stort arvodet i så fall är samt huruvida arvodena ändras per 

1.1.2015 eller därefter. 

Praxis i församlingarna inom Helsingfors kyrkliga samfällighet är att mötesarvoden betalas 

till maxbelopp inom ramen för den i gemensamma kyrkofullmäktige godkända 

mötesarvodesstadgan. 

 

Förslag (JW): Församlingsrådet beslutar att Johannes församling till församlingsrådets 

medlemmar fr.o.m. 1.1.2015 utbetalar mötesarvoden till maxbelopp inom ramen för den i 

gemensamma kyrkofullmäktige godkända mötesarvodesstadgan. 

 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§ 14 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. 

 

 

§ 15 MÖTETS AVSLUTANDE 

 

Mötet avslutades kl. 19.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOHAN WESTERLUND   LINDA JORDAS   

Kyrkoherde    Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTINA ELVING-ANDERSÉN  MARIA ANTAS 

Protokolljusterare   Protokolljusterare 

 


