
JOHANNES FÖRSAMLING  PROTOKOLL 

  Nr 5/2014 

FÖRSAMLINGSRÅDET 

 

Plats: Johannessalen, Högbergsgatan 10 D 2 våningen 

Tid: 15.5.2014 kl. 17.30.  

 

Närvarande Andersén Henrik   t.f.kyrkoherde, ordförande 

Anner, Rea    medlem 

Antas, Maria    medlem 

Blauberg, Rolf   medlem 

Elving-Andersén, Christina  medlem 

Enckell, Lisa    medlem 

Hagmark, Viveca   medlem 

Laakkonen, Nina   medlem 

Lundin, Carita   suppleant 

Särs, Annette    medlem 

Träskman, Anhild   medlem 

Wistbacka, Pian   medlem 

Jordas, Linda    sekreterare 

 

Frånvarande    
Björnberg-Enckell, Maria   medlem 

Lundsten, Lars     medlem 

Storgårds, Karl Gustav   viceordförande 

Södö, Johanna   medlem 

Wallendahl, Mårten   medlem 

Wilén, Fred    medlem 

  

     

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

 

Mötet öppnades 17:35. 

 

§ 2 MÖTETS BEHÖRIGHET 

 

Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört med 12 av 15 närvarande. 

 

 

§ 3 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE SAMT MEDDELANDE OM NÄR 

PROTOKOLLET FINNS TILL PÅSEENDE 

Förslag: Mårten Wallendahl och Fred Wilén 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 22.05.2014 kl. 10.00 och på församlingens hemsidor fr.o.m. 

samma datum och tid. 

 

Beslut: Rea Anner och Maria Antas utsågs till protokolljusterare. 

 

 



§ 4 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Förslag: Föredragningslistan fastställs efter eventuella kompletteringar 

 

Beslut: Fastställs med tillägg av § 13. 

 

 

§ 5 ANMÄLNINGSÄRENDEN 

5.1. Kyrkoherdetjänsten är anslagen ledig att sökas senast 23.5.2014 hos domkapitlet. 

Annonser har ingått i Hbl 4.5.2014, i KP 8.5.2014 och den finns på församlingens hemsida. 

5.2. Bokslutet för år 2013 uppvisar ett underskott på 103,664, och om årets budget håller blir 

underskottet nästa år 34,852. Ordf. informerar närmare vid mötet om hur överskridningarna 

ser ut. 

5.3. Vid senaste möte diskuterades huruvida kyrkoherden kunde anställa en barnledare för en 

tid som övergick 6 månader. Den person som anställdes har numera begärt avsked så att 

tjänstetiden kommer inte att överstiga sex månader.    

 

Förslag: Församlingsrådet antecknar anmälningsärendena för kännedom. 

 

Beslut: Antecknat för kännedom. Ordförande skall undersöka i ärendet om hur ekonomin i 

stiftelserna kunde struktureras och om möjligt bereda ärendet till följande möte. 

 

 

§ 6 KYRKOHERDENS BESLUTSFÖRTECKNING 

Kyrkoherdens beslutsförteckning företes för underställelse (Bilaga 1). 

Förslag: Församlingsrådet antecknar sig kyrkoherdens beslutsförteckning för kännedom. 

 

Beslut: Antecknat för kännedom. 

 

 

§ 7 PRÄSTERNAS OCH KANTORERNAS FRIDAGAR UNDER SOMMAREN 

Kyrkoherden har fastställt prästernas och kantorernas fridagsplan enligt bifogade bilagor 

(bilaga 2 och 3). 

Förslag: FR antecknar sig kyrkoherdens beslut för kännedom 

 

Beslut: Antecknat för kännedom. 

 

 

§ 8 BARNLEDARE ANN-CHARLOTTE LILJESTRÖMS ARBETSLEDIGHET 

Barnledare Ann-Charlotte Liljeström har anhållit om fortsatt arbetsledighet från 1.6 - 

31.12.2014.  Hon har förut fått arbetsledighet så att den, med beaktande av nuvarande 

anhållan understiger 2 år. 

 

Förslag: BU föreslår att Ann-Charlott Liljeström beviljas rätt till arbetsledighet 1.6. – 

31.12.2014   

 

Beslut: Enligt förslaget. 

 

 

 

 



§ 9 REPRESENTANT TILL STIFTELSEN LESCHES ÅLDRINGSHEMS STYRELSE 

På senaste möte bordlades frågan om vem som skall representera Johannes församling i 

Stiftelsen Lesches styrelse. Åldringshemmet har i tiden uppkommit i nära kontakt till Södra 

svenska församlingen som hade styrelseplatsen. Orsaken till bordläggandet var att klarlägga 

vilket ansvar församlingsrådet har då det utser en person till ett organs styrelse. Kan 

församlingen bli ersättningsskyldig om något oegentligt förekommer?  Vilket ansvar har den 

som utsetts till uppgiften? 

 

Ordf. har diskuterat frågan med församlingarnas jurist Ritva Saario, och hon konstaterade att 

den person som utsetts till uppdraget av FR gör det på eget ansvar. Om personen ifråga gett 

sitt samtycke till att bli vald vilar inget ansvar på FR. Vid förra mötet var Fred Lindström 

föreslagen till uppgiften, och han har gett sitt samtycke till att bli utsedd. Han är diakonipräst 

och har haft kontakt till Lesches åldringshem i anslutning till församlingens regelbundna 

andakter där. Så finns inget som hindrar att han utses till uppgiften. Representationen gäller 

åren 2014 och 2015.  

 

Förslag: BU föreslår att kaplanen Fred Lindström utses till församlingens representant i 

Stiftelsen Lesches styrelse för åren 2014-2015. 

 

Beslut: Enligt förslaget. 

 

 

§ 10 REPRESENTANT TILL FÖRSAMLINGSFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 

Församlingsförbundet håller sitt årsmöte i Högbergssalen tisdagen den 13 maj kl. 18. 

Församlingen har rätt att utse två representanter till årsmötet. Vid beredningsutskottets möte 

konstaterades att ordföranden kommer att vara på plats när mötet hålls. Eftersom mötet hålls 

innan FR har samlats befullmäktigade BU tf. kyrkoherde Henrik Andersén att representera 

Johannes församling vid årsmötet. 

 

Förslag: Församlingens representeras vid mötet av tf. kyrkoherde Henrik Andersén, vilket 

bekräftas av FR i efterhand. 

 

Beslut: Enligt förslaget. 

 

 

§ 11 MARIA REPO-ROSTEDTS ANHÅLLAN ATT FÅ DELTA I TVÅ KURSER 

Maria Repo-Rostedt har anhållit att få delta i två kurser, den ena en pastoralkurs och den 

andra en kurs i ignatiansk vägledning. I våras hade hon beviljats rätt att delta i en pastoralkurs 

angående gudstjänsten, men hon kunde inte delta pga. arbetsuppgifter. I stället anhåller hon 

om att få delta i en annan pastoralkurs på Lärkkulla som gäller bibeltolkning 6-9.10.2014. 

Kursen är obligatorisk för den som skall avlägga pastoralexamen. Kursavgiften är 402 €, till 

vilket kommer resor och dagtraktamenten, totalt ca 600 €. (Bilaga 4 och 5) 

 

Den andra kursen gäller ignatiansk andlig vägledning, som bl.a. används vid retreater. Maria 

Repo-Rostedt har i våras lett en retreat för församlingsmedlemmar på Snoan.  Hon hade 

anmält sig till kursen redan innan hon anställdes av församlingen. Eftersom anhållningarna 

inkom först efter det att BU hade haft sitt möte presenterar ordföranden ärendet.  Ordf. 

förordar att Maria Repo-Rostedt sänds till pastoralkursen 6-9.10.2014 och att hon beviljas rätt 

att på tjänstetid få delta i kursen i ignatiansk vägledning i Norge 10–17.8.2014, så att 

församlingen står för kurskostnaderna 7400 SEK men att hon själv betalar resan. 



 

FR torde besluta angående Maria Repo-Rostedt kurser att hon  

1. sänds till pastoralkursen angående Bibeln på Lärkkulla 6-9.10.2014 till en total 

     kostnad av ca 600 € 

2. beviljas rätt att på tjänstetid få delta i kursen i ignatiansk vägledning i Norge 10- 

17.8.2014, så att församlingen står för kurskostnaderna 7400 SEK men att hon själv 

betalar resan. 

 

Beslut: Enligt föreslagen form. 

 

 

§12 REPRESENTANTER TILL FINSKA MISSIONSSÄLLSKAPETS ÅRSMÖTE 

Finska missionssällskapet håller sitt årsmöte i Vasa 7.6.2014 i samband med missionsdagarna. 

Församlingen har rätt att sända två delegater till årsmötet. Delegaterna borde vara anmälda 

senast 13 maj, men det torde gå att anmäla dem efter FR:s möte om vi finner någon att sända.  

BU har diskuterat frågan men kunde inte komma på någon/några att representera 

församlingen. Finns det någon i FR som är intresserad av att bli sänd till dagarna, eller känner 

någon i FR till lämpliga personer?  FR:s medlemmar kan höra sig för om det finns 

intresserade som vi kan utse. 

  

Förslag: Ifall någon lämplig person hittas sänder FR den/dem för att representera 

församlingen vid FMS årsmöte 7.6.2014 kl. 9. 

 

Beslut: Annette Särs och Ulf Särs representerar församlingen vid FMS årsmöte i Vasa 

7.6.2014. 

 

 

§ 13 ÄNDRING AV GUNVOR FRÄNDES ALTERNERINGSLEDIGHET 

Senaste möte beviljades Gunvor Frände alterneringsledighet 1.7.2014 -25.6.2015. Nu anhåller 

hon om att tiden ändras att bli från 14.7.2014 till 31.12.2014 med en högst trolig förlängning 

till den maximala tiden 359 dagar senare. Orsaken till förändringen är förändrade 

omständigheter. 

 

Ifall man vill förlänga en alterneringsledighet bör överenskommelsen om det ske senast två 

månader innan den avtalade alterneringsledigheten upphör. 

 

Eftersom ärendet har aktualiserats efter beredningsutskottets möte finns inget förslag därifrån. 

 

Förslag: Ordf. föreslår att tidpunkten för Gunvor Frändes alterneringsledighet ändras till 14.7 

– 31.12.2014. 

 

Beslut: Enligt förslaget. 

 

 

§14 ÖVRIGA ÄRENDEN 

 

§15 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. 

 

 

§ 16 MÖTETS AVSLUTANDE 

 

Mötet avslutades 18:19. 

 

 

 

 

 

 

HENRIK ANDERSÉN  LINDA JORDAS 

ordförande   sekreterare 

 

 

 

protokollet justerat 

 

 

 

 

REA ANNER  MARIA ANTAS 

 

 


