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FÖRSAMLINGSRÅDET 

 

 

Plats: Konferensrummet, Högbergsgatan 10 D III vån. 

Tid: 18.04.2012 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, frånvarande 

Hagmark, Viveca   medlem 

Laakkonen, Nina   medlem, frånvarande 

Lundin, Carita   suppleant 

Lundsten, Lars   medlem, frånvarande    

  Storgårds, Karl Gustav   viceordf.,frånvarande

 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 läsning ur ”Tradition och liv”. 

 

 

§ 2  MÖTETS BEHÖRIGHET 

 

Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört. 

 

 

§ 3  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE SAMT MEDDELANDE OM NÄR 

PROTOKOLLET FINNS TILL PÅSEENDE 

 

Förslag: Annette Särs och Johanna Södö 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 25.04. 2012 och på församlingens hemsidor från och med samma datum. 

Beslut: Annette Särs och Anhild Träskman utsågs till protokollsjusterare. 



 

 

 

 

§ 4 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

 

Förslag: Föredragningslistan fastställs i oförändrad form. 

Beslut: Föredragningslistan fastställdes med ett ärende under ”Övriga ärenden”. 

 

 

§ 5  ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

5.1. Fred Lindströms kaplansinstallation i Johanneskyrkan. 

5.2. Utredning gällande kyrkoherdens beslutsförteckning vid senaste möte. 

5.3. Inspirationsdag 12.05. för förtroendevalda, programmet bifogas. Anmälningar till 

Församlingsförbundet senast 27.04. Deltagaravgiften står församlingen för. 

Beslut: Fred Lindströms kaplansinstallation  Treenighetssöndagen 3.6. kl. 12 i 

Johanneskyrkan. 

Församlingsrådet tecknade de övriga anmälningsärendena för kännedom. 

 

 

§ 6  KYRKOHERDENS BESLUTSFÖRTECKNING 

 

Bilaga 1. Kyrkoherdens beslutsförteckning företes för underställelse. 

Förslag: Församlingsrådet antecknar sig kyrkoherdens beslutsförteckning för kännedom. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§ 7  ÅTGÄRDER  MED ANLEDNING AV  DEN  INTERNA  REVISIONEN – 

DISKUSSION  MED  LEDNINGSGRUPPEN 

 

Pga förhinder kan ledningsgruppen i Johannes församling  inte närvara vid mötet, utan kallas 

till mötet 24.05. för diskussion om åtgärder beträffande den interna revisionen. 

Förslag: Ärendet bordläggs till mötet 24.05. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§ 8  FÖRSLAG TILL UTLÅTANDE FRÅN JOHANNES FÖRSAMLING 

/HELSINGFORS PROSTERI GÄLLANDE FÖRSAMLINGARNAS 

STRUKTURFÖRÄNDRINGAR 

 

I samband med den planerade kommunreformen står också kyrkan inför stora strukturella 

utmaningar. I utlåtandet (Bilaga 2) som ska avges till kyrkostyrelsen inom april månad 

presenteras tre grundmodeller; samfällighetsmodellen, prosterimodellen och stiftsmodellen. I 

detta skede konstateras att för de svenska församlingarnas del är samfällighetsmodellen att 

föredra, då det är den enda modell vi har goda erfarenheter av.  

Förslag: Församlingsrådet  diskuterar förslaget till utlåtande som inom april månad ska avges 

till kyrkostyrelsen. 

Beslut: Utlåtandet avges till kyrkostyrelsen med de ändringar församlingsrådet framförde. 

 



 

§ 9  UNGDOMSARBETSLEDARTJÄNSTEN I JOHANNES FÖRSAMLING 

 

Den ungdomsarbetsledartjänst som inrättades 01.08.2011 enligt kyrkans  kravgrupp 502 

lediganslås och besätts under slutet av år 2012 med en sex månaders prövotid. 

Ansökningstiden för besättandet av ungdomsarbetsledartjänsten i Johannes församling går ut 

23.04.2012 kl. 14.   

Förslag: Församlingsrådet utser en intervjugrupp, bestående av Rolf Blauberg, Christina 

Elving-Andersén, Lella Lindström och Stefan Djupsjöbacka som till nästa möte, 24.05. 

kommer med ett förslag till besättande av tjänsten.  

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

 

 

§ 10  DEN OBESATTA VAKTMÄSTARTJÄNSTEN  

 

Då verksamheten i Tomas kyrka  ständigt minskar, inkommande sommar nästan ingen 

verksamhet , har församlingen inte behov av en heltidsanställd vaktmästare  med huvudsaklig 

placering i Tomas kyrka. 

Förslag: Församlingsrådet inbegär av övervaktmästaren en utredning över vaktmästarkårens 

arbetsbild och arbetstimmar. På basen av utredningen fattas beslut om den obesatta 

vaktmästartjänsten. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§ 11 FRIDAGSPLANEN  

 

Fridagsplanen företes församlingsrådet enligt bilaga. 

Beslut: Församlingsrådet tecknade fridagsplanen för kännedom. 

 

§ 12  PERSONALENS SOMMARSEMESTRAR ENLIGT BILAGA 

 

Förslag: Församlingsrådet tecknar semestrarna för kännedom. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 13 . REPRESENTANT FÖR KRAN:s  ÅRSMÖTE SOM HÅLLS 27.04. I 

NYKARLEBY 

 

Förslag: Diakonissan Karin Salenius företräder Johannes församling vid årsmötet. 

Beslut:  Enligt förslag. 

 

§ 14. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR ÅR 2013 

 

Förslag: Församlingsrådet förväntar sig att verksamhetsplanen för år 2013 och en preliminär 

budget för år 2013 inlämnas senast till församlingsrådets möte i juni. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

 



§ 15 ÖVRIGA ÄRENDEN 

 

En förfrågan har inkommit om dagklubbsverksamheten kunde utvidgas till fem dagar/vecka 

istället för tre dagar/vecka som nu är fallet. 

Dagklubbsverksamheten med kristen fostran är vad församlingen erbjuder, inte dagvård. 

Beslut: Församlingsrådet har diskuterat frågan och gått igenom synpunkterna som rådet tar 

ställning till före hösten. 

 

 

§ 16 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 

 

Ordförande avslutade mötet kl. 19.30. 

 

 

 

 

 

 

STEFAN DJUPSJÖBACKA  BARBRO LINDBERG 

ordförande    sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterare: 

 

 

ANNETTE SÄRS   ANHILD TRÄSKMAN 


