
     

 

 

JOHANNES FÖRSAMLING                   PROTOKOLL  10.10.2011 

 Nr 9/2011 

 

 

 

 

 

 

FÖRSAMLINGSRÅDET 

 

 

Plats: Konferensrummet, Högbergsgatan 10 D 3 våningen 

Tid: 10.10.2011 kl. 17.30 

Närvarande Djupsjöbacka, Stefan   kyrkoherde, ordförande 

Anner, Rea    medlem  

Antas, Maria    medlem 

Björnberg-Enckell, Maria   medlem  

Blauberg, Rolf   frånvarande 

Elving-Andersén, Christina  medlem 

Hagmark, Viveca   medlem 

Laakkonen, Nina   medlem 

Lundin, Carita   medlem 

Lundsten, Lars  (fr.o.m. §  7)  medlem 

Storgårds, Karl Gustav   vice ordf. 

Särs, Annette    medlem 

Södö, Johanna   medlem 

Träskman, Anhild   medlem 

Wilén, Fred    medlem 

Enckell, Lisa    suppleant 

Lindberg, Barbro   sekreterare 

 

 

 

 

 

§ 1  MÖTETS ÖPPNANDE 

 

Ordföranden öppnade mötet med bön. 

 

 

 

§ 2  MÖTETS BEHÖRIGHET 

 

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

 

 



 

 

§ 3  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE SAMT MEDDELANDE OM NÄR 

PROTOKOLLET FINNS TILL PÅSEENDE 

 

 

Förslag: Lars Lundsten och Annette Särs 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 14.10 2011. 

Beslut: Johanna Södö och Annette Särs utsågs till protokolljusterare. 

 

 

 

§ 4 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

 

Förslag: Föredragningslistan fastställs i oförändrad form. 

Beslut: Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg under Övriga ärenden:  

1. Utbildningsplanen 

2. Beslut om att hyra ytterligare utrymme för Kronan. 

 

 

 

§ 5  ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

- Beslut om reparationen beträffande de nya utrymmena på Högbergsgatan 

- Kaplanstjänsten i Johannes församling – inkommit tre ansökningar: 

Monica Heikel-Nyberg 

Fred Lindström 

Ben Thilman 

Förslag: Anmälningsärendena tecknas för kännedom 

Beslut:  Enligt förslag. 

 

 

 

§ 6  ANHÅLLAN FRÅN VIA CRUCIS 

 

Ermo Äikää, ordförande för Via Crucis – Ristin Tien Tuki ry har tillsänt församlingen en 

understödsanhållan för Via Crucis-evenemanget i stilla veckan år 2012. Vi har understött 

projektet tidigare under åren 2006 – 2011. Totalbudgeten för år 2012 är 157.500 euro. Under 

tidigare år har församlingsrådet framhålligt att ett beviljande av understöd förutsätter 

information kring evenemanget också på svenska.( Bilaga) 

Förslag: Församlingsrådet beviljare den ansökta summan 5000 euro under förutsättning att 

informationen också finns tillgänglig på svenska 

Beslut: Enligt beslutsförslag. 

 

 

 

 



§ 7  ANHÅLLAN FRÅN KANAL HOPPET GÄLLANDE WEBBRADIOKANAL FÖR 

JULMUSIK UNDER JULTIDEN 2011 

 

Patricia Högnabba har sänt in en ansökan om bidrag för upprättandet av en finlandssvensk 

webbradiokanal för julmusik under jultiden 2011. Kanal Hoppet (Toivontuottajat) har planer 

på att i samarbete med Kyrkans central för det svenska arbetet och Församlingsförbundet köra 

igång projektet. Finansieringen är tydligen otillräcklig och projektet är i behov av en 

tilläggsbudget. Anhållan innehåller ingen budget och inget konkret förslag på det eventuella 

bidragets storlek. (Bilaga) 

Förslag: Församlingsrådet förutsätter att få se en budget och konkret förslag på önskad 

summa. 

Beslut: Församlingsrådet befullmäktigar kyrkoherden att fatta beslut om den exakta summans 

storlek, dock så att beloppet  högst är 3.000 euro, förutsatt att Patricia Högnabba gör en 

formell ansökan. 

 

 

 

§ 8  FÖRSÄLJNING AV AKTIERNA A 13-14,  B 3 OCH  C 5-6  I  BOSTADSAKTIE- 

BOLAGET LÄNTINEN VIERTOTIE 38 

 

Fastighetsväsendet i samfälligheten har intresse av att köpa den etta (ägd av Barbro 

Strömbergs fond) som ligger i omedelbar närhet till den lägenhet vid Mannerheimvägen 66, 

som fungerat som kansli i f.d. Tomas församling. Samfälligheten har för avsikt att sätta ut 

bägge lägenheterna till försäljning via fastighetsförmedling. Församlingsrådet skulle enkelt 

kunna lösa försäljningsproblemet genom att sälja ettan till samfälligheten. Barbro Strömbergs 

fond är dessutom aningen på minus, vilket skulle tillföra fonden välbehövliga medel. 

Förslag: Församlingsrådet besluter till samfälligheten sälja den etta på Mannerheimvägen 66,  

bestående av aktierna A 13-14, B 3 och C 5-6 i bostadsaktiebolaget Läntinen Viertotie 38, 

som ägs av Barbro Strömbergs fond 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

 

 

§ 9 RAPPORT FRÅN ARBETSGRUPPEN FÖR FONDER OCH STIFTELSER 

 

Carl-Johan Björksten, Nina Laakkonen och kyrkoherden, som av församlingsrådet utsetts att 

göra en kartläggning av helhetssituationen gällande fonder och stiftelser med anknytning till 

Johannes församling sammankommer den 29.9 och avger rapport vid församlingsrådsmötet. 

Förslag: Församlingsrådet tar del av rapporten och besluter om vidare åtgärder. 

Beslut: Församlingsrådet befullmäktigar den sittande arbetsgruppen att vidta nödiga åtgärder, 

inkluderande extern hjälp för att slutföra kartläggningen och ge förslag till åtgärder. 

Församlingsrådsmedlem Nina Laakkonen befullmäktigas att erhålla information över 

placeringar i Nordea, SEB och Fondita . 

Församlingsrådet önskar mellanrapport över arbetets förlopp. 

 

 

 

 

 



 

§ 10 RAPPORT OM ARBETSPLATSTRIVSEL 

 

Kyrkoherden rapporterar om samfällighetens undersökning av trivsel på arbetsplatsen och 

redogör för den enkät, som är under utarbetande i Johannes församling. (Bilaga) 

Förslag: Församlingsrådet antecknar rapporten för kännedom. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

 

§ 11 PROCESSEN VID KAPLANSVALET 

 

Kaplansval förrättas någon gång under november månad. Beredningsutskottet föreslår att en 

arbetsgrupp på tre personer (till vilken inte ordförande eller vice ordförande hör), 

sammanställer en översikt efter att ha träffat de tre kandidaterna. Till beredningen hör en 

sammanställning av synpunkter, men som inte skall utmynna i något konkret valförslag. 

Snarare skall beredningen öppna för ett möte med kandidaterna, med förslag på konkreta 

frågor, som kunde behandlas. De tre kandidaterna kallas i tur och ordning till 

församlingsrådets möte, vid vilket rådets medlemmar får tillfälle att bilda sig sin egen 

uppfattning om kandidaterna. Kyrkoherden kommer med en personlig kommentar före valet, 

som förrättas som sluten omröstning. I den förberedande gruppen kunde medlemmarna vara 

Maria Antas, Lisa Enckell och Lars Lundsten. 

Förslag: Församlingsrådet går in för att processen vid förrättande av kaplansval i Johannes 

församling följer ovannämnda ordning. 

Beslut: Församlingsrådet tillsatte en förberedande grupp bestående av Maria Antas, Lisa 

Enckell och Lars Lundsten. Gruppen utarbetar förslag till kriterier och lägger upp en stomme 

för meritförteckningar till nästa möte. 

 

 

 

§ 12 ÖVRIGA ÄRENDEN 

 

1. Utbildningsplanen  

Förslag: Församlingsrådet godkänner utbildningsplanen för Johannes församlings 

medarbetare enligt bilaga. 

Beslut: Församlingsrådet godkänner utbildningsplanen enligt bilaga och förutsätter att den 

kompletteras före 31.10.  

Vidare konstateras att det är önskvärt att Hanna Kanerva och Tomas Ray deltar i ”Kirkon 

viestintäpäivät”. 

 Församlingen har möjlighet att sända två kyrkomusiker till det nordiska 

kyrkomusikermötet på Island. 

 

2. Beslut om att hyra ett utrymme till för Kronan  

Förslag: Församlingsrådet besluter hyra ytterligare ett utrymme för barnverksamheten 

”Kronan”. 

 Beslut: Enligt förslag. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

 



 

§ 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 av 

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

eller av tjänsteinnehavare. 

 

 

   

§ 14 MÖTETS AVSLUTANDE 

 

Ordföranden avslutade mötet kl. 19.55 med bön. 

 

 

  

 

   

STEFAN DJUPSJÖBACKA  BARBRO LINDBERG 

ordförande    sekreterare 

 

 

 

 

 

Protokolljusterare: 

 

 

 

JOHANNA SÖDÖ   ANNETTE SÄRS 

Johanna Södö   Annette Särs 


