
JOHANNES FÖRSAMLING  PROTOKOLL 

  Nr 4/2014 

FÖRSAMLINGSRÅDET 

 

Plats: Johannessalen, Högbergsgatan 10 D 2 våningen 

Tid: 7.4.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17.  

 

Närvarande Andersén Henrik   t.f.kyrkoherde, ordförande 

Anner, Rea    medlem 

Antas, Maria    medlem 

Björnberg-Enckell, Maria   medlem 

Elving-Andersén, Christina  medlem 

Enckell, Lisa    suppleant 

Storgårds, Karl Gustav   viceordförande 

Särs, Annette    medlem 

Träskman, Anhild   medlem 

Wilén, Fred    medlem 

Jordas, Linda    sekreterare 

 

Frånvarande 
Blauberg, Rolf   medlem 

Hagmark, Viveca   medlem 

Laakkonen, Nina   medlem 

Lundin, Carita   suppleant 

Lundsten, Lars     medlem  

Södö, Johanna   medlem 

Wallendahl, Mårten   medlem  

Wistbacka, Pian   suppleant 

 

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Mötet öppnades 17.35 med psalm 486 och textläsning ur 1 Pet: 2. 

 

§ 2 MÖTETS BEHÖRIGHET 

Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört med 10 av 15 närvarande. 

 

§ 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 

besluter att det justerade protokollet skall finnas framlagt till påseende på kansliet 14 dagar 

från och med 14.04.2014 kl. 10.00 och på församlingens hemsidor fr.o.m. samma datum och 

tid. 

Beslut: Annette Särs och Anhild Träskman utsågs till protokolljusterare. 

 

§ 4 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Förslag: Föredragningslistan kompletteras med följande ärenden: § 16, 17 och 18. 

Beslut: Föredragningslistan fastställdes med tilläggen: § 16, 17 och 18. 

 

§ 5 VAL AV KYRKOHERDE I JOHANNES FÖRSAMLING 



Vid sitt sammanträde den 26.02 har domkapitlet i Borgå stift fastställt behörigheten för den 

enda sökande till tjänsten som kyrkoherde i Johannes församling, tf kyrkoherden i Lappträsks 

svenska församling och Liljendals församling Stina Lindgård. Därmed konstateras Stina 

Lindgård uppfylla behörighetskraven för kyrkoherdetjänsten. Eftersom domkapitelsbeslutet 

följs av en besvärstid på 30 dagar, kan val förrättas nu när besvärstiden löpt ut.  

 

Domkapitlet i Borgå stift utsåg Karl-Gustav Storgårds att bereda valet av kyrkoherde i 

församlingen. Församlingsrådet utsåg vid sitt möte en arbetsgrupp bestående av Maria 

Björnberg-Enckell, Nina Laakkonen och Anhild Träskman att under viceordförande Karl Gustav 

Storgårds ledning bereda valet av ny kyrkoherde i Johannes församling. Ordföranden Henrik 

Andersén har också deltagit i gruppens arbete. 

 

Viceordföranden Karl Gustav Storgårds presenterar arbetsgruppens förslag i valet av 

kyrkoherde. 

Förslag: Eftersom Stina Lindgård 26.3.2014 dragit tillbaka sin ansökan till tjänsten 

förfaller ärendet. 
Beslut: Ärendet förföll eftersom Stina Lindgård tagit tillbaka sin ansökan. 

 

 

§ 6 VAL AV KAPLAN I JOHANNES FÖRSAMLING 
Domkapitlet har vid sitt sammanträde 26.2.2014 fastställt behörigheten för den enda sökanden 

till kaplanstjänsten i församlingen, församlingspastorn i Kyrkslätts svenska församling 

Monica Heikel-Nyberg. Efter att besvärstiden på 30 dagar gått kan valet nu förrättas.  BU har 

diskuterat valet och föreslår att FR skulle tillsätta en arbetsgrupp bestående av t.f. 

kyrkoherden, FR:s  viceordförande samt tre FR-medlemmar att förbereda valet till nästa möte 

15.5.2014. 

 

Förslag: FR tillsätter en grupp med 5 personer, t.f. kyrkoherden, FR:s viceordförande samt tre 

medlemmar att förbereda valet till nästa möte. 

Beslut: Ärendet förfaller eftersom Monika Heikel-Nyberg tagit tillbaka sin ansökan. 

 

§ 7 ANMÄLNINGSÄRENDEN 

5.1. Information av t.f. kyrkoherden 

5.2. Information om sommarens skriftskolläger 

5.3. Bokslutet för år 2013 uppvisar ett överskott på 13.626 €.  

5.4. Samfälligheten har gått in för ett nytt kopieringsystem där man tar ut kopian med en” tag” 

från kopieringsmaskinen. Detta innebär att alla kopieringsmaskiner i samfälligheten måste 

bytas ut. Fördelen är att hyran på kopieringsmaskinerna sjunker till ca hälften av det 

nuvarande. Nackdelen är att församlingen måste betala leasinghyrorna för de nuvarande 

maskinerna hela perioden till slut. Avtalet för den ena maskinen går ut 2015, dens kostnad blir 

3 198,33 och den andras avtal går ut 2016 till en kostnad av 9 241,92. 

5.5. T.f. ungdomsledaren Sam Björklund har 25.3.2014 sagt upp sig från 15.4.2014 för att 

övergå till annat arbete.  

5.6.  Stiftsfullmäktige samlas 27.5.2014 i Tammerfors. Eventuella initiativ från 

församlingsråden bör inlämnas senast sex veckor före sammanträdet. 

 

Förslag: Församlingsrådet antecknar anmälningsärendena för kännedom. 

Beslut: Antecknades för kännedom. 

 

§ 8 KYRKOHERDENS BESLUTSFÖRTECKNING 



Kyrkoherdens beslutsförteckning företes för underställelse (Bilaga 3). 

Förslag: Församlingsrådet antecknar sig kyrkoherdens beslutsförteckning för kännedom. 

Beslut: Antecknades för kännedom med tillägg om att kyrkoherden utreder om barnledarnas 

arbetskontrakt. 

 

§ 9 GUNVOR FRÄNDES ALTERNERINGSLEDIGHET 

Diakonissan Gunvor Frände anhåller om alterneringsledighet för tiden 1.7.2014 till 25.6.2015. 

För att kunna bevilja alterneringsledighet förutsätts att man arbetat minst 10 år innan och 

kontinuerligt i 13 månader. Under den tiden får man ha varit tjänstledig högst 30 

kalenderdagar.  Alterneringsledigheten förutsätter alltid att arbetsgivaren är villig att bevilja 

den, det finns ingen subjektiv rätt att få den.  Ett avtal om ledigheten ingås skriftligt mellan 

arbetstagaren och arbetsgivaren. Ledigheten kan vara mellan 90 och 359 kalenderdagar. 

 

En förutsättning för avtalet är att arbetsgivaren förbinder sig att anställa en person som är 

arbetslös sökande vid en arbetskraftsbyrå. Den arbetslösa måste inte utföra samma uppgifter 

som den som beviljats alterneringsledighet.  

 

Gunvor Frände har varit i kontakt med Hannele Nygård som är utbildad ungdomsledare och 

har arbetat med åldringsvård, varit närvårdare, barnledare och t.f. diakonissa i Esbo svenska 

församling. Hon har meddelat sig beredd att sköta diakonitjänsten under Gunvor Frändes 

eventuella ledighet. Hon kommer att bli arbetslös i början av juni månad. 

 

FR skall i det här skedet inte ta ställning till vikariefrågan, utan endast besluta om huruvida 

Gunvor Frände beviljas rätt till alterneringsledighet.  

 

Förslag: BU föreslår att Gunvor Frände beviljas rätt till alterneringsledighet 1.7.2014 – 

25.6.2015 

Beslut: Enligt förslaget. 

 

§ 10 EVA HENRICSONS ALTERNERINGSLEDIGHET 

Eva Henricson har enligt bifogade bilaga anhållit om möjlighet att vara alterneringsledig från 

sin tjänst 1.9.2014 – 31.8.2015. I föregående punkt finns presenterat de fakta som ligger till 

grund för ett beslut också i detta ärende. 

 

Eva Henricson uppfyller kriterierna för att kunna få rätt till alterneringsledighet. Sonderingar 

för att få en vikare för arbetet har gjorts, men de är ännu på gång. 

 

Förslag: BU föreslår att Eva Henricson beviljas rätt till alterneringsledighet 1.9.2014 – 

25.8.2015  ( = 359 dagar ) 

Beslut: Enligt förslaget. 

 

§11 ANHÅLLAN OM ETT DIAKONIPROJEKT FRÅN SAMFÄLLIGHETEN 

Församlingarna har möjlighet att av samfälligheten få anhålla om pengar för diakoniprojekt, 

där samfälligheten under 2-3 år beviljar församlingen 42,000 årligen. Församlingen förutsätts 

också stå för någon del av kostnader t.ex. för material. Barbro Ollberg, Karin Salenius och 

Nenne Lappalainen har initierat ett projekt ”Välbefinnande genom musik och rörelse för 

gammal och ung”, där de planerar hur olika åldersgrupper får möjlighet att kunna delta i olika 

verksamheter gällande musik, rörelse och dans.  Avsikten är att anställa en person som kunde 

leda en dylik verksamhet. I planerna ingår att församlingens skulle stå för en kostnad på 5.000 

€ årligen för material mm. 



 

Anhållan om medel för projektet bör sändas in till samfälligheten senast 15.5.2014, varför den 

bör behandlas vid detta möte. 

 

Förslag: BU förordar att FR godkänner förslaget till projekt, och besluter att ansökan sänds 

till samfälligheten 

Beslut: Enligt förslaget. 

 

§ 12 ANHÅLLAN OM UNDERSTÖD FRÅN FANNY WREDES STIFTELSE OCH 

CARITA OCH DORRIT VON HERTZENS FOND 

Johannes församlings konfirmandledare planerar att göra sin årliga ledarresa till Vadstena 21–

26.5.2014.  Resan finns inplanerad och budgeterad inom ungdomsarbetet. För att minska på 

trycket på ungdomsmomentet anhåller Lella Lindström om att FR skulle anhålla om 15,000 € 

av Wredes stiftelse och 15,000 från Carita och Dorrit von Hertzens fond. lediganslår 

kyrkoherdetjänsten 

 

Resan är viktig med tanke på gemenskapen i gruppen och ger möjlighet till att förbereda 

skriftskolan med ledarna och hjälpledarna.  Samtidigt kan ledarstaben svetsas mer samman 

inför lägren. 

 

Förslag: BU förordar att FR anhåller om medel för att understöda resan 

1. 15,000 € från Fanny Wredes stiftelse och  

2. 15,000 € från Carita och Dorrit von Hertzens fond. 

Beslut: Församlingsrådet ansöker om 15.000 från Carita och Dorrit von Hertzens fond för att 

täcka kostnaderna för resan . Till protokollet antecknas Annette Särs avvikande åsikt. 

 

13 REPRESENTANT TILL KRAN: S VÅRMÖTE 

KRAN håller sitt vårmöte 29.4.2014 och församlingen får sända en representant till mötet. 

Mötet hålls i Balders sal kl. 10.  Ifall någon FR-medlem önskar delta bör den utses till 

uppgiften. Ifall ingen har möjlighet att gå är diakonissan Karin Salenius beredd att 

representera församlingen. 

Förslag: Församlingens representeras vid mötet av en FR-medlem eller Karin Salenius 

Beslut: Karin Salenius utsågs till representant till KRAN: s vårmöte. 

 

§ 14 BEVILJANDE AV AVSKED ÅT SAM BJÖRKLUND 

T.f. ungdomsledaren Sam Björklund anställdes med kyrkoherdens beslut som t.f. 

ungdomsledare för tiden 3.9.– 3.11.2013, och med FR:s beslut vid mötet 12.9.2013 för tiden 

3.11.2013 – 3.8.2014. När han nu fått ett arbete som motsvarar hans utbildning anhåller han 

om avsked från sin tjänst från 15.4.2014.  Innan han avgår håller han sin resterande semester.   

 

Förslag: FR beviljar Sam Björklund begärt avsked med tacksamhet för hans arbetsinsats. 

FR har nu att ta ställning till hur man förfar med tjänsten. Skall den genast anslås ledig att 

sökas eller behöver man överväga tjänstens innehåll?  BU har inte diskuterat frågan eftersom 

den aktualiserades efter BU:s möte. 

Beslut: Sam Björklund beviljades avsked med tacksamhet för hans arbetsinsats och tjänsten 

lediganslogs inte i detta skede. 

 

§15 ÅTGÄRDER I ANLEDNING AV ATT STINA LINDGÅRD OCH MONICA 

HEIKEL-NYBERG DRAGIT TILLBAKA SINA ANSÖKNINGAR TILL 

TJÄNSTERNA 



Stina Lindgård har 26.3.2014 meddelat Karl Gustav Storgårds och domkapitlet att hon tagit 

tillbaka sin ansökan till kyrkoherdetjänsten i Johannes församling. Det innebär att tjänsten inte 

mera har någon sökande.   

Monika Heikel-Nyberg har också 26.3.2014 meddelat domkapitlet att hon återtar sin ansökan 

till kaplanstjänsten. Inte heller den har mera någon sökande. 

Därför bör FR av domkapitlet anhålla att kyrkoherde- och kaplanstjänsterna lediganslås på 

nytt. Domkapitlet har sitt nästa sammanträde 23.4.2014. 

Förslag: FR besluter anhålla att domkapitlet i Borgå stift lediganslår kyrkoherdetjänsten och 

kaplanstjänsten i församlingen på nytt. 

Beslut : 

1.  FR anhöll att domkapitlet i Borgå stift lediganslår kyrkoherdetjänsten samt om rätten att få 

förrätta valet indirekt. 

 2 .  FR anhöll efter omröstning med rösterna 5 mot 4 att kaplanstjänsten inte nu lediganslås  

 

§16 UTLÅTANDE OM FÖRORDNANDEN 

Domkapitlet har inbegärt FR:s utlåtande om ett förordnande av församlingspastor Maria 

Repo-Rostedt som församlingspastor i församlingen från 1.7.2014 framåt. Maria Repo- 

Rostedt har varit vikarie för Maria Sundblom-Lindberg som meddelat att hon inte vill att 

hennes förordnande fortsätter. 

 

Domkapitlet har också begärt FR:s utlåtande om en fortsättning av t.f. kaplanen Jouni 

Sinisalos förordnande som kaplan för tiden 1.5 – 31.8.2014.  Utlåtande bör vara domkapitlet 

tillhanda senast 14.4.2014. 

Förslag: Ordf. förordar att FR välkomnar ett förordande av Maria Repo-Rostedt från 1.7.2014 

framåt samt för Jouni Sinisalo för tiden 1.5 – 31.8.2014 

Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 17 UTLÅTANDE OM FÖRORDNADE AV T.F. KYRKOHERDE 

T.f. kyrkoherde Henrik Andersén har i kontakter med domkapitlet meddelat sig villig att 

fortsätta som t.f. kyrkoherde i församlingen 1.5 – 31.8.2014. Under denna tid önskar han dock 

få en semester i form av tjänstledighet. 

 Domkapitlet begär före 14.4.2014 FR:s utlåtande om ett eventuellt förordnande av Henrik 

Andersén till t.f. kyrkoherde för nämnda tid. 

Förslag: FR torde besluta om sitt utlåtande om förordnandet under ledning av 

viceordföranden. 

Beslut: Under viceordförande ledning beslöt FR ställa sig enhälligt positivt till att förordna 

Henrik Andersén till t.f. kyrkoherde 1.5 – 31.8.2014. 

 

§18 REPRESENTANT TILL STIFTELSEN LESCHES ÅLDRINGSHEMS STYRELSE 

Tomas Ray har representerat Johannes församling i styrelsen för Stiftelsen Lesches 

åldringshem alltsedan Södra svenska församlingens tider. Nu har hans senaste mandatperiod 

tagit slut och stiftelsen vill veta vem om representerar Johannes församling under åren 2014 – 

2015. Årsmötet hålls 24.4.2014 kl. 17. 

Med tanke på kontakterna till hemmet i själavårds- och andaktssammanhang kunde det vara 

naturligt att representanten är en präst, eventuellt en diakonissa.  

Ordf. föreslår att kaplanen Fred Lindström utses till församlingens representant i stiftelsens 

styrelse för åren 2014-2015. Fred Lindström är diakonipräst och besöker hemmet i samband 

med andakterna där. 

Förslag: FR torde besluta att utse Fred Lindström till Johannes församlings representant i 

stiftelsen Lesches styrelse för åren 2014-2015. 



Beslut: Ärendet drogs bort från föredragningslistan. 

 

§19 ÖVRIGA ÄRENDEN 

 

§20 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. 

 

§ 21 MÖTETS AVSLUTANDE 

Ordförande avslutade mötet kl. 20.35 

 

 

 

 

 

 

HENRIK ANDERSÉN  LINDA JORDAS 

ordförande   sekreterare 

 

 

 

 

protokollet justerat 

 

 

 

 

ANNETTE SÄRS   ANHILD TRÄSKMAN 


