
JOHANNES FÖRSAMLING   PROTOKOLL 

 

   Nr 7/2013 

FÖRSAMLINGSRÅDET 

 

 

 

Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen 

Tid: 21.08.2013 kl. 18.15 - 20.50 

Närvarande Djupsjöbacka, Stefan   kyrkoherde, ordförande 

Anner, Rea    medlem 

Antas, Maria    medlem 

Björnberg-Enckell, Maria   medlem 

Blauberg, Rolf   medlem 

Elving-Andersén, Christina  medlem 

Hagmark, Viveca   medlem 

Laakkonen, Nina   medlem, frånvarande 

Lundsten, Lars     medlem 

Storgårds, Karl Gustav   medlem, viceordf. 

Särs, Annette    medlem 

Södö, Johanna   medlem, frånvarande 

Träskman, Anhild   medlem 

Wallendahl, Mårten   medlem, frånvarande 

Fred Wilén    medlem 

Lundin, Carita   suppleant, närvarande 

Enckell, Lisa    suppleant, närvarande 

Wistbacka, Pian   suppleant, frånvarande 

Sundström, Göta   sekreterare 

 

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande öppnade mötet kl. 18.15 med en betraktelse över söndagens text ”Jesus vår 

helare”. 

 

 

§ 2 MÖTETS BEHÖRIGHET 

Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört. 

 

 

§ 3 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE SAMT MEDDELANDE OM NÄR 

PROTOKOLLET FINNS TILL PÅSEENDE 

 

Förslag: Fred Wilén och Carita Lundin 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 02.09 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 tillägg av punkterna 12.1., 12.2. och 12.3. under 

§ 12 Övriga ärenden. 

 

 

§ 5 ANMÄLNINGSÄRENDEN 

5.1. Insändare i Kyrkpressen gällande beslut som församlingsrådet fattade vid 

sitt möte den 20.05.2013 gällande uppbörd av kollekt (Bilaga 1) 

5.2. Brev till församlingsrådet angående nedläggning av klubbverksamheten i 

Tomas kyrkas utrymmen (Bilaga 2) 

5.3. Aktuellt inom medarbetarkåren 

 5.4. Aktuellt inom gudstjänstlivet 

 5.5. Stiftsdagar i Borgå den 15 – 17 november 2013 

  

 

Förslag: Församlingsrådet antecknar anmälningsärendena för kännedom. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§ 6 KYRKOHERDENS BESLUTSFÖRTECKNING 

Kyrkoherdens beslutsförteckning företes för underställelse (Bilaga 3). 

Förslag: Församlingsrådet antecknar sig kyrkoherdens beslutsförteckning för kännedom. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§7 INDRAGANDE AV INFORMATIONSSEKRETERARTJÄNSTEN OCH 

KANSLISEKRETERARTJÄNSTEN SAMT INRÄTTANDET AV EN NY 

FÖRSAMLINGSSEKRETERARTJÄNST I JOHANNES FÖRSAMLING 

Informationssekreterare Hanna Kanerva har beviljats sjukpension fr.o.m. 01.07.2013. Innan 

tjänsten lediganslås bör övervägas huruvida församlingen i fortsättningen har behov av skilda 

tjänster för kansliet och informationen. Eftersom församlingssekreteraren Barbro Lindberg 

har beviljats pension (FR 5/2013 ärende 13.2), och kansliuppgifterna kontinuerligt kommer att 

minska under de närmaste åren torde det vara möjligt och mest realistiskt att dra in de 

obesatta tjänsterna och inrätta en ny tjänst genom att kombinera de två sekreterartjänsterna 

(information och kansli). Informationsuppgifterna utgör huvudparten av arbetet (ca 60 %), 

medan den återstående arbetstiden (ca 40 %) utgörs av serviceuppgifter på kansliet (t.ex. 

bokning av utrymmen för olika evenemang, bokning av förrättningar, skötsel av 

medlemsregistret samt övrigt kontorsarbete). En tänkbar befattningsbeskrivning för den nya 

tjänsten bifogas.(Bilaga 4) 

Förslag: Församlingsrådet föreslår för gemensamma kyrkorådet att dra in de nuvarande 

informationssekreterartjänsten och församlingssekreterartjänsten och att en ny tjänst inrättas 

till vilken hör informationssekreterartjänsten med församlingssekreteraruppgifter. 

Beslut: Beslöts att en ny informationssekreterartjänst med församlingssekreteraruppgifter 

inrättas.  

 

 

 

 



§ 8 BEVILJANDE AV TJÄNSTLEDIGHET ÅT BARNLEDAREN KATARINA 

DAHLBERG-LINDGÅRD 

 

Barnledaren Katarina Dahlberg-Lindgård har inkommit med en anhållan om tjänstledighet för 

tiden 13.09.2013 - 31.05.2014. Motiveringen är att de förändrade arbetsförhållandena i 

Johannes församling gjort att hennes arbetsplats skulle vara eftermiddagsklubben Humlan på 

Högbergsgatan, men att hennes familjesituation skulle underlättas ifall hon jobbar på Drumsö. 

Hon har erbjudits tjänst i eftermiddagsklubben i lågstadiet på Drumsö. Vikarie torde kunna 

ordnas på hennes tjänst i församlingen. 

Förslag: Församlingsrådet beviljar barnledaren Katarina Dahlberg-Lindgård tjänstledighet för 

tiden 13.09.2013 - 31.05.2014. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§9 RÄTTELSEYRKAN TILL FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL (6/2013) SAMT 

BEGÄRAN ATT FÅ DEL AV HANDLING 

Fyra anställda från skriftskolteamet har inkommit med en rättelseyrkan till § 5 (ärende 5.4) 

som gäller brev från hjälpledare vid sommarens skriftskolläger, där man påpekar att det i 

protokollet saknas motivering till beslut om ärendets konfidentiella natur (Bilaga 5). Till 

församlingsrådet inkomna skrivelser är i allmänhet offentliga, ifall det inte finns goda skäl för 

begränsning genom sekretessbestämmelser. Motiveringen med sekretessbeläggandet var att 

skydda hjälpledarnas identitet, vilket i detta fall kan anses vara en juridiskt ifrågasatt 

motivering. Det finns därför orsak att ompröva församlingsrådets beslut gällande 

anmälningsärende 5.4 (FR 6/2013 19.06.2013) 

Förslag: Församlingsrådet rättar beslutet från föregående möte och avlägsnar dokumentets 

konfidentialitet (5.4 bilaga 9). 

Nytt förslag: Församlingsrådet konstaterar, att de klagande i sin rättelseyrkan hänvisar till 

Kyrkolagens 23 kapitel, vilket upphävts 21.12.2012. Församlingsrådet besluter att till 

föregående mötesprotokoll Nr 6/2013 § 5 punkt 4 tillägga motiveringen varför bilagan 

förklaras konfidentiell vad avsändare beträffar. Församlingsrådet besluter att offentliggöra 

skrivelsen, men på grund av rådande omständigheter i medarbetarkåren vill församlingsrådet 

inte yppa avsändares identitet. Rättelsen med motiveringen bifogas till mötesprotokoll Nr 

6/2013 som Bilaga 9. 

Beslut: Enligt nytt förslag. 

 

 

§10 BUDGET FÖR ÅR 2014 SAMT VERKSAMHETS- OCH EKONIMIEPLAN 2014 - 

2016 

Den rambudget, som fastslogs vid gemensamma kyrkorådets möte 16.05.2013, innebär att 

budgeten för Johannes församling utgör 2 274 822 euro. För verksamheten får användas 

1 591 002 euro och hyresbidraget utgör 683 820 euro. Det beslut som fattades vid rådets möte 

25.03.2013 förutsätter att de åtgärder som bör vidtas för att personal- och hyreskostnader samt 

övriga driftskostnader på ca 300 000 euro skall kunna minskas i 2014 års budget, skall 

redovisas i samband med budgetberedningen före sommaren. 

På basen av detta kan konstateras att: 

Enbart genom uppsägningar, tjänstledigheter och pensioneringar inom personalen kan 

personalkostnaderna i 2014 års budget minskas med ca 280 000 euro. För närvarande är 

budgeten ca 66 000 euro under rambudgetens belopp. Församlingsrådet strävar till att göra en 

budget som håller sig åtminstone 10 000 – 20 000 euro under ramen. 



Församlingsrådet har i samband med ekonomigruppens rapportering under rubriken 

”Johannes församling år 2020” slagit fast riktlinjer för församlingens verksamhet under de 

närmaste åren. Dessa punkter kunde bilda underlag för de verksamhetsprinciper som skrivs in 

i verksamhets- och ekonomiplanen åren 2014 – 2016. 

Förslag: Församlingsrådet tar del av den preliminära budgetberedningen (Bilaga 6) och 

delger kyrkoherden skriftligen sina uppfattningar och prioriteringar till 27.8.2013. 

Beslut: Enligt förslag.  

 

 

§ 11 VAL AV NYTT BEREDNINGSUTSKOTT FÖR FÖRSAMLINGSRÅDET I 

JOHANNES FÖRSAMLING FÖR HÖSTEN 2013 
Beredningsutskottet består av fyra medlemmar av vilka två är självskrivna (d.v.s. kyrkoherden 

i egenskap av ordförande samt viceordförande Karl Gustav Storgårds). I tur är Nina 

Laakkonen och Lars Lundsten. 

Förslag: Nina Laakkonen och Lars Lundsten väljs till medlemmar i BU vid sidan om 

ordförande och viceordförande. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

§12 ÖVRIGA ÄRENDEN 

12.1 Nyanställningar inom barnarbetet 

Efter uppsägningar och beviljande av tjänstledigheter finns det följande behov av 

kompletterande anställningar inom barnarbetet: Hjalmar Kihlman behövs som assistent i 

Humlan 13.08.2013 – 30.05.2014. Han har sedermera meddelat att han slutar 15.11.2013. 

Carlia-Bibiana Boucht behövs som barnledare i Kronan 13.08.2013 – 30.05.2014. Fortfarande 

finns behov av en barnledare i Humlan, men anställning kan ännu inte göras. 

Förslag: Församlingsrådet anställer inom barnarbetet Hjalmar Kihlman för tiden 13.08.2013 

– 15.11.2013 och Carlia-Bibiana Boucht för tiden 13.08.2013 – 30.05.2014. 

Beslut: Församlingsrådet anställer inom barnarbetet Hjalmar Kihlman för tiden 22.08.2013 – 

15.11.2013 och Carlia-Bibiana Boucht för tiden 22.08.2013 – 30.05.2014. 
 

 

12.2 Församlingsrådets utlåtande om Maria Repo-Rostedts förordnande 

Biskopen ämnar prästviga Maria Repo-Rostedt den 27.10.2013 och domkapitlet har planerat 

att förordna henne som församlingspastor till Johannes församling fr.o.m. 01.11.2013 fram till 

den 30.06.2014 under Maria Sundbom-Lindbergs tjänstledighet. Förrän förordnandet kan 

utfärdas bereder domkapitlet tillfälle för församlingsrådet i Johannes församling att i enlighet 

med KL 6:11,2 uttala sig om förordnandet. 

Förslag: Församlingsrådet förordar att Maria Repo-Rostedt förordnas som församlingspastor 

i Johannes församling räknat från 01.11.2013 fram till 30.06.2014 och önskar henne 

välkommen i medarbetarskaran. 

Beslut: Enligt förslag 

 

12.3 Anställning av timanställd vaktmästare i Johanneskyrkan 

På försommaren övergick vaktmästaren Simo Lemmetyinen i annan tjänst. Det finns därför 

behov av nyanställning. Teol.stud. Oskar Sirviö är beredd att fungera som vaktmästare enligt 

behov 

Förslag: Oskar Sirviö anställs som vaktmästare i Johanneskyrkan i arbetsförhållande som 

baseras på inkallande vid behov. 

Beslut: Enligt förslag 

 



§13 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 

Mötet avslutades kl. 20.50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Djupsjöbacka  Göta Sundström 

ordförande   sekreterare 

 

 

 

 

 

Protokolljusterare: 

 

 

 

 

 

 

 

Fred Wilén   Carita Lundin 


