
JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL 

 

 Nr 8/2013 

FÖRSAMLINGSRÅDET 

 

 

Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen 

Tid: 12.09.2013 kl. 17.30 

Närvarande Djupsjöbacka, Stefan   kyrkoherde, ordförande 

Anner, Rea    medlem 

Antas, Maria    medlem, frånvarande 

Björnberg-Enckell, Maria   medlem 

Blauberg, Rolf   medlem, frånvarande 

Elving-Andersén, Christina  medlem 

Hagmark, Viveca   medlem 

Laakkonen, Nina   medlem 

Lundsten, Lars     medlem 

Storgårds, Karl Gustav   viceordf. 

Särs, Annette    medlem 

Södö, Johanna   medlem, frånvarande 

Träskman, Anhild   medlem 

Wallendahl, Mårten   medlem 

Wilén Fred    medlem 

Lundin, Carita   suppleant, t.o.m. §8 

Wistbacka, Pian   suppleant 

Lindberg, Barbro   sekreterare 

 

 

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

 

Ordförande öppnade mötet med textläsning och bön. Guds omsorg är veckans tema. 

 

 

§ 2 MÖTETS BEHÖRIGHET 

Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört. 

 

 

§ 3 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE SAMT MEDDELANDE OM NÄR 

PROTOKOLLET FINNS TILL PÅSEENDE 

Förslag: Rea Anner och Maria Björnberg-Enckell 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 20.09 2013 kl. 10.00 och på församlingens 

hemsidor fr.o.m. samma datum och tid. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

 

 



§ 4 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Förslag: Föredragningslistan fastställs i oförändrad form. 

Beslut: Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg under ”Övriga ärenden”: 

11.1. Dag-Ulrik Almqvists tjänst 

11.2. Pastor Tom Bergmans förordnande 

11.3. Tillägg till direktiven om uthyrning av utrymmen 

11.4.Anhållan inkommit från Via Crucis om understöd  

 

 

§ 5 ANMÄLNINGSÄRENDEN 

5.1. Aktuellt inom medarbetarkåren 

5.2 Aktuellt inom gudstjänstlivet 

5.3 Gospelhelg 27 – 29.09.2013 

 5.4. Ny civiltjänstgörare från 30.9 

5.5 Städarrangemang i våra utrymmen 

5.6 Nuläget i ”Utveckling av Helsingfors församlingarnas ekonomi- och 

personalförvaltningsprocesser” 

5.7. Kollektfrågan – skrivelse från Domkapitlet på inkommande 

 

Förslag: Församlingsrådet antecknar anmälningsärendena för kännedom. 

Fr.o.m. 30.9. kommer  två nya civiltjänstgörare att jobba i  församlingen; Toivo Hellberg och 

Rami Bakieh. 

 Beträffande städningen sköts den från och med hösten av timanställda kyrkvaktmästare och  

endast Kronan sköts av utomstående krafter. 

Beslut: Församlingsrådet tecknade anmälningsärendena för kännedom. 

 

 

§ 6 KYRKOHERDENS BESLUTSFÖRTECKNING 

Kyrkoherdens beslutsförteckning företes för underställelse (Bilaga 1). 

Förslag: Församlingsrådet antecknar sig kyrkoherdens beslutsförteckning för kännedom. 

Beslut: Enligt förslag förutom att punkt 110 ströks. 

 

 

§7 INDRAGANDE AV RESURSGRUPPERNA OCH INRÄTTANDE AV 

DIREKTIONER I DERAS STÄLLE 

Församlingsrådets medlemmar har fört en diskussion huruvida inrättande av direktioner för 

olika sektorer i församlingsverksamheten skulle öka inflytande och beslutsrätt för  

församlingens medlemmar. En praxis med direktioner kunde även bidra till ökad transparens i 

förvaltningen. Ett beslut om införande av direktioner skulle innebära ett utökat mandat med 

ökad beslutsrätt och ansvar för en egen budget inom arbetsområdena. Direktioner sorterar 

direkt under församlingsrådet och redovisar sitt arbete och sin budgetanvändning för 

församlingsrådet. 

Förslag: Resursgrupperna upphör med sin verksamhet och ersätts av direktioner fr.o.m. 

01.01.2014. Beredningsutskottet framlägger vid mötet 7.11. ett detaljerat förslag på hur 

direktionsarbetet skall struktureras. Förändringen bereds av en arbetsgrupp bestående av 

beredningsutskottet samt Annette Särs. 

Beslut: Under diskussionens gång föreslogs att första meningen i BU:s förslag skulle strykas 

och ordet ”skall” ändras till ”kunde”. Vid omröstningen stod BU:s förslag mot det nya 

förslaget varvid det nya förslaget blev mötets beslut. Således lyder beslutet: 

”Beredningsutskottet framlägger vid mötet 7.11. ett detaljerat förslag på hur direktionsarbetet 



kunde struktureras. Förändringen bereds av en arbetsgrupp bestående av beredningsutskottet 

samt Annette Särs.” 

 

 

§ 8 ANSTÄLLNING AV BARNLEDAREN CAMILLA DANNHOLM 

Barnledarteamet behöver kompletteras för att vara fulltaligt med en ledare för barnarbetet i 

Humlan på Högbergsgatan. Barnledaren Camilla Dannholm är beredd att sköta befattningen. 

Förslag: Församlingsrådet anställer barnledaren Camilla Dannholm för tiden 28.09.2013 till 

18.05.2014. (Kyrkoherdens beslutsförteckning 28.08.- 28.09.2013.) 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§9 BUDGET FÖR ÅR 2014 SAMT VERKSAMHETS- OCH EKONIMIEPLAN 2014 – 

2016 

Beredningsutskottet föreslår att församlingens budget för år 2014 bör underskrida den givna 

ramen med minst 50 000 euro. I det nuvarande förslaget är underskridningen ca 75 000 euro. 

Vid mötet framläggs en åskådlig sammanställning, ur vilken framgår de väsentliga 

förändringar som gjorts sedan senaste församlingsrådsmöte.  

Förslag: Församlingsrådet godkänner både det föreliggande förslaget till budget för år 2014 

(Bilaga 2) och verksamhets- och ekonomiplanen för år 2014 – 2016 (Bilaga 3).  

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§10 VIKARIAT INOM UNGDOMSARBETET 

Sam Björklund är villig att åta sig vikariatet i ungdomsarbetet för tjänstlediga Linda 

Wahrman. I kyrkoherdens beslutsförteckning finns de första två månaderna av anställningen, 

vilket betyder att FR kan anställa Sam Björklund med början den 3.11.2013. 

Förslag: Sam Björklund anställs som vikarie för Linda Wahrman för tiden 3.11.2013 – 

3.8.2014 (kyrkoherdens beslutsförteckning 3.9.2013 – 3.11.2013) 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§11 ÖVRIGA ÄRENDEN 

11.1  Dag-Ulrik Almqvist anställs på 80%  under tiden 1.1.2014-31.7.2014 därefter på 100% 

till årets slut. 

11.2. Församlingsrådet förordar att pastor Tom Bergman  förordnas  till församlingspastor  

i Johannes församling fr.o.m. 11.10.2013 tillsvidare.   

11.3. Ett tillägg på en ersättning av 50€/h gällande artister som gör inspelningar i våra  

utrymmen bör skrivas in i blanketten ”Uthyrning av utrymmen i Johannes försam- 

ling”. 

11.4. En anhållan inkommit från Via Crucis om ett understöd på 5000 €. 

Beslut: Församlingsrådet fattade enhälligt beslut gällande p. 11.1. – 11.3. att godkänna 

förslagen. 

Beträffande p. 11.4. beslöt församlingsrådet understöda Via Crucis med 3000€. 

 

 

§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 

Ordförande avslutade mötet kl. 19.40. 

 

 

 

 

 

 

 

STEFAN DJUPSJÖBACKA  BARBRO LINDBERG 

ordförande    sekreterare 

 

 

 

PROTOKOLLJUSTERARE: 

 

 

 

 

REA ANNER    MARIA BJÖRNBERG-ENCKELL 


