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FÖRSAMLINGSRÅDET 

 

 

Plats: Församlingshemmet, Högbergsgatan 10 D 2 våningen 

Tid: 15.8.2011 kl. 17.30 

Närvarande Djupsjöbacka, Stefan   kyrkoherde, ordförande 

Anner, Rea    medlem  

Antas, Maria    frånvarande 

Björnberg-Enckell, Maria   medlem  

Blauberg, Rolf   medlem 

Elving-Andersén, Christina  medlem 

Hagmark, Viveca   medlem 

Laakkonen, Nina   medlem 

Lundin, Carita   medlem 

Lundsten, Lars   frånvarande  

Storgårds, Karl Gustav   viceordf. 

 Särs, Annette    medlem 

Södö, Johanna   medlem 

Träskman, Anhild   medlem 

Wilén, Fred    medlem 

Enckell, Lisa    suppleant 

Lindberg, Barbro   sekreterare 

 

 

 

 

§ 1  MÖTETS ÖPPNANDE 

 

Ordförande öppnade mötet och läste ur Lennart Koskinens bok ”Nya lilla katekesen”. 

 

 

§ 2  MÖTETS BEHÖRIGHET 

 

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

 

§ 3  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE SAMT MEDDELANDE OM NÄR 

PROTOKOLLET FINNS TILL PÅSEENDE 

 

 

Förslag: Maria Björnberg-Enckell och Rea Anner 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 29.08 2011. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§ 4 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

 

Förslag: Föredragningslistan fastställs i oförändrad form. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§ 5  ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 -sommarrapport 

 -kulturarbetet: sekreterarfrågan och programutkast 

 

Sommarrapport: 

Konstateras att sommarteolog Emma Audas varit anställd i församlingen under skriftskolorna 

på Lekholmen, hållit andaktsturer mm. Hon har varit ambitiös och väckt uppskattning både 

bland församlingsbor och anställda.  

 

Rolf Blauberg redogjorde för skriftskollägren, som varit lyckade. 

 

Barnläger och diakoniläger har hållits på Saarenpää lägergård, som kunde utnyttjas mera av 

församlingen. 

 

Rea Anner berättade att kyrkkaffe har hållits varje söndag under sommaren i Johanneskyrkans 

vapenhus. 

 

Kulturarbetet: 

Mikael Busck-Nielsen utses till kultursekreterare under hösten  

 

 

 

§ 6  RAPPORT OM KULTURARBETET I STADENS CENTRUM 

 

Magnus ”Mao” Lindholm har sammanställt sin rapport om kulturarbete i centrum. Rapporten 

har tillställts församlingsrådets medlemmar i början av juni för genomläsning och reflektion. 

Som bilaga 1 följer en sammanfattning av Maos förslag ur rapportens text. 

Förslag: Församlingsrådet kommenterar rapportens innehåll och diskuteras om åtgärder att 

vidtas i anledning av densamma 

Beslut: Församlingsrådet ansåg enhälligt att kulturen bör vara en integrerad del av 

församlingens liv och verksamhet. Om möjligt hänvisas utrymmen för mötesplats/café så 

snart tillfälle ges. 

 

 

 

 

 

 



§ 7  REGLER FÖR ANVÄNDNING OCH UTHYRNING AV FÖRSAMLINGENS 

UTRYMMEN, I SYNNERHET JOHANNESKYRKAN OCH 

FÖRSAMLINGSSALARNA PÅ HÖGBERGSGATAN 

 

En arbetsgrupp bestående av Karl Gustav Storgårds, Carita Lundin, Annette Särs och 

kyrkoherden tillsattes vid FR:s möte den 19.5.2011. Gruppens uppgift begränsades inte enbart 

till utrymmena vid Högbergsgatan, utan skall ta ställning till alla utrymmen inom 

församlingen. Gruppen förväntas avge rapport vid mötet. Som bilaga 2 en sammanställning av 

kommitténs förslag. 

Förslag: Församlingsrådet diskuterar regelförslaget och besluter om vidare åtgärder 

Beslut: Regelförslaget utgör  grunderna för församlingens uthyrning av utrymmena  

tillsvidare. Det slutgiltiga beslutet fattas första när Domkyrkoförsamlingen och 

samfällighetens fastighetskontor tagit ställning till frågan. 

 

 

§ 8  BESÄTTANDET AV VÄRDINNETJÄNST I JOHANNES FÖRSAMLING 

 

Ansökningstiden för besättandet av värdinnetjänsten gick ut fredagen den 5.8.2011. 

Intervjugruppen, bestående av Fred Wilén, Bo Ekman och kyrkoherden har intervjuat 

lämpliga sökanden.  

Förslag: Intervjugruppen avger rapport med förslag vid mötet om hur tjänsten skall besättas. 

Beslut: Församlingsrådet väljer  enhälligt Carla Ihatsu till värdinna i Johannes församling och 

i andra förslagsrum Camilla Laurén Westenius enligt intervjugruppens förslag. 

 

 

§ 9  BUDGET FÖR ÅR 2012 

 

Beredningsutskottets förslag till budget för år 2012 överskrider rambudgeten med ca 250 000 

euro. Orsaken är att det är skäl att utnyttja inbesparingarna från tidigare år.  

Förslag: Budgetutkastet (bilaga 3) diskuteras och godkännes. 

Beslut: Församlingsrådet godkände budgetförslaget enhälligt. 

 

 

§ 10  ÖVRIGA ÄRENDEN 

 

  -höstens program för församlingsrådet (mötesdagar och aftonskolan) 

 

Mötesdagarna fastställdes vid senaste möte: 19.9; 10.10. och 14.11. 

En aftonskola planeras till söndag 9.10. kl. 14-17, efter högmässa och församlingslunch i 

Högbergsgården. Beredningsutskottet  kommer med ett lämpligt tema för aftonskolan. 

 

 

§ 11  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. 

 

 



   

§ 12  MÖTETS AVSLUTANDE 

 

Ordförande avslutade mötet kl. 19.30 

 

 

 

 

 

STEFAN DJUPSJÖBACKA  BARBRO LINDBERG 

Stefan Djupsjöbacka   Barbro Lindberg 

ordförande    sekreterare 

 

 

 

 

Protokolljusterare: 

 

 

 

MARIA BJÖRNBERG-ENCKELL  REA ANNER 

 

Maria Björnberg-Enckell   Rea Anner 


