
JOHANNES FÖRSAMLING  PROTOKOLL 

  Nr 10/2014 

FÖRSAMLINGSRÅDET 

 

Tid: torsdag 16.10.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17.  

 

Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen 

 

 

 

Närvarande Westerlund, Johan    kyrkoherde, ordförande 

Björnberg-Enckell, Maria   medlem 

Blauberg, Rolf   medlem 

Elving-Andersén, Christina  medlem  

Enckell, Lisa    suppleant 

Lundin, Carita   medlem 

Lundsten, Lars     medlem 

Lönnqvist, Carre   suppleant 

Storgårds, Karl Gustav   viceordförande 

Särs, Annette    medlem 

Träskman, Anhild   medlem 

Wallendahl, Mårten   medlem 

Wilén, Fred    medlem 

Linda Jordas     sekreterare 

 

Frånvarande 

Anner, Rea    medlem 

Antas, Maria    medlem  

Hagmark, Viveca   medlem 

Laakkonen-Lähteenmäki, Nina  medlem 

Wistbacka, Pian   suppleant 

 

 

 

 

 

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Mötet öppnades kl. 18.06 med psalm 172. 

 

§ 2 NÄRVARANDE OCH MÖTETS BEHÖRIGHET  

Rea Anner, Viveca Hagmark samt Nina Laakkonen-Lähteenmäki har meddelat förhinder 

varför Lisa Enckell och Carre Lönnqvist inkallats som suppleanter. 

 

Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört med 13 av 15 närvarande.  

 

 



§ 3 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE SAMT MEDDELANDE OM NÄR 

PROTOKOLLET FINNS TILL PÅSEENDE 

Förslag: Karl Gustav Storgårds 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 21.10.2014 kl. 10.00 och på församlingens hemsidor fr.o.m. 

samma datum. 

 

Beslut: Enligt förslaget. 

 

 

§ 4 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Förslag: Föredragningslistan fastställs efter eventuella kompletteringar 

 

Beslut: Enligt förslaget med några rättelser i rättskrivningen. 

 

 

§ 5 ANMÄLNINGSÄRENDEN 

5.1.  Kaplanstjänsten har sökts av Outi Laukkanen, t.f. chef för sv. verksamheten på FMS och 

Maria Venhola, kyrkoherde i Sjundeå. 

5.2. Församlingens kandidatsammanställning är klar. Till gemensamma kyrkofullmäktige 

har Johannes församling 9 kandidater på en lista och till församlingsrådet 19 kandidater på en 

lista. 

5.3. Den bordlagda verksamhetsplanen för skriftskolan har förts till ny beredning och 

kommer till behandling i församlingsrådet i tid inför skriftskolan 2015-16 

5.4.  BU har bestått av Rea Anner, Maria Björnberg-Enckell, Karl Gustav Storgårds och 

Johan Westerlund. 

5.5. Ärendet över rapporten över Gemensamt Ansvars insamling bereds till nästa möte. 

5.6. Ärendet om den lediga ungdomsarbetartjänsten bereds till följande möte. 

 

Förslag: Församlingsrådet antecknar anmälningsärendena för kännedom. 

 

Beslut: Enligt förslaget med tillägget av punkterna 5.5. och 5.6. 

 

 

§ 6 KYRKOHERDENS BESLUTSFÖRTECKNING 

Kyrkoherdens beslutsförteckning företes för underställelse. 

 

Förslag: Församlingsrådet antecknar kyrkoherdens beslutsförteckning för kännedom. 

 

Beslut: Kyrkoherdens beslutsförteckning tas upp på nästa möte. 

 

 

§ 7 PERSONALUTVECKLINGSPLAN FÖR 2015 

(Bilaga 2 och 3) 

Församlingsrådet skall godkänna personalens personalutbildningsplan. Planen skall inom 

oktober skickas in till domkapitlet som administrerar stiftets personalutbildning.  

Personalen har beretts möjlighet att framföra sina önskemål gällande utbildning, 

rådplägningsdagar och personalvårdande aktiviteter (t.ex. retreat). Önskemål har lämnats 

väldigt ojämnt. 



Då församlingsrådet godkänner planen skall åtminstone följande saker beaktas: Rättvis 

fördelning mellan de anställda, ekonomiska möjligheter och antal dagar som används borta 

från det egentliga arbetet. Enligt ett tillämpningsdirektiv inom samfälligheten beviljas under 

en treårsperiod 20 dagar utan särskilda motiveringar. Direktivet har tagits i bruk under 2014, 

och instruktionerna är att åren innan 2014 inte skall räknas in, vilket innebär att systemet kan 

tillämpas fullt ut år 2016. 

Bifogade sammanställning (bilaga 2) är en oredigerad version av de önskemål som kommit in. 

Ett utarbetat förslag till personalutvecklingsplan (bilaga 3) framläggs vid sammanträdet. 

 

Förslag: Församlingsrådet godkänner personalutvecklingsplanen enligt bilaga 3. 

 

Beslut: Förslaget godkändes med följande ändringar: 

 

1.    Ungdomsarbetsledarna deltar i Forum för kyrkans fostran. 

 

2.     En av barnledarna deltar i kursen "Barns självkänsla". 

 

3.    Minst två av församlingens präster deltar i Forum för pastorer. 

 

 

§ 8 ANLITANDE AV KONSULTHJÄLP FÖR EKONOMIADMINISTRATIONEN  

(Bilaga 4) 

Kyrkoherden har begärt en offert för att kunna få konsulthjälp i hanteringen av församlingens 

mångfasetterade ekonomi (bilaga 4).  

Offerten omfattar 3 halvdagsutbildningar och därefter två timmar i månaden under ett år. 

Priset för hela året blir ca 7000 € inkl. moms. 

Ett förslag till finansiering framläggs vid sammanträdet. 

 

Förslag: Församlingsrådet godkänner offerten enligt bilaga 4. 

 

Beslut: Enligt förslaget.  

 

 

§ 9 VAL AV KAPLAN TILL FÖRSAMLINGEN 

Till församlingens kaplanstjänst har inkommit två ansökningar. Domkapitlet har den 15.10. 

konstaterat de sökandes behörighet, varpå ärendet kommer till församlingsrådet som skall 

välja kaplan bland de sökande. I annonsen till tjänsten i KP 28.8.2014 står det: ”Valet 

förrättas av församlingsrådet efter intervju och psykologiska test.” 

För valet bör församlingsrådet utse en intervjugrupp, som ansvarar för beredningen av valet.  

 

Förslag: Församlingsrådet utser en intervjugrupp som bereder valet av kaplan till följande 

möte. 

 

Beslut: FR valde Johan Westerlund, Karl Gustav Storgårds, Christina Elving-Andersén samt 

Lars Lundsten till intervjugruppen. 

 

 

§ 10 EV. ÖVRIGA ÄRENDEN 

 

Inga ärenden. 



 

 

 

§ 11 ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

Rättelseyrkande görs skriftligt av den som är missnöjd över fattat beslut (KL 24:3 mom. 1). 

Rättelseyrkande riktas till församlingsrådet över beslut som fattats av församlingsrådet och 

dess sektioner, organ, förtroendevald som är underställd församlingsrådet eller av 

tjänsteinnehavare. 

 

 

§ 12 MÖTETS AVSLUTANDE 

 

Mötet avslutades kl. 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOHAN WESTERLUND  LINDA JORDAS 

ordförande   sekreterare 

 

 

 

 

Protokollet är justerat 20.10.2014 

 

 

 

 

 

 

KARL GUSTAV STORGÅRDS  ANNETTE SÄRS 
 


