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§ 184

Sammanträdets öppnande och andakt
Ordförande Mikael Forslund öppnade sammanträdet kl. 16.35 med andakt och tackade
församlingsrådets medlemmar för deras insats under mandatperioden.
Därefter utdelades förtjänsttecken som Kyrkans central för det svenska arbetet i samråd med
biskopen för Borgå stift beviljat församlingsrådets medlemmar. Rose-Marie Dahlgren-Sand fick
guldmärket för uppdrag inom kyrkan i 30 år och Olle Victorzon silvermärket för 20 år.

§ 185

Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Enligt församlingsrådets reglemente (§ 2) är sammanträdet lagenligt sammankallat om
möteskallelsen med ärendeförteckning tillställts medlemmarna senast fem dagar före
sammanträdet. Församlingsrådet är beslutfört då över hälften av medlemmarna är
närvarande. (KL 7:4)
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. Kallelsen hade sänts
per e-post 3.12.2018 och beredningen per e-post 5.12.2018 och per post 7.12.2018. Förutom
ordförande var 11 medlemmar närvarande.

§ 186

Val av två protokolljusterare
Förslag: Till protokolljusterare väljs Gunnel Granlid och Anders Lindberg.
Beslut
Till protokolljusterare valdes Gunnel Granlid och Anders Lindberg.

§ 187

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes
anmälningsärenden.

Protokolljusterarnas initialer

efter

komplettering

med

ett

ärende

och

två

Utdragets riktighet bestyrker

VASA SVENSKA FÖRSAMLING

PROTOKOLL 10/2018

2

Församlingsrådets sammanträde onsdag 12.12.2018 kl. 16.35-17.40
Plats: Lilla församlingssalen, Skolhusgatan 26 A gatuplan

§ 188

Protokoll från Sundom kapellförsamling
Protokoll från kapellrådet i Sundom kapellförsamling 31.10.2018 läggs fram.
Förslag:
Protokollet antecknas för kännedom.
Beslut
Protokollet antecknades för kännedom.

§ 189

Protokoll från prosterirådet
Protokoll från prosterirådet 28.11.2018 jämte budget och verksamhetsplan läggs fram.
Förslag:
Protokollet jämte budget och verksamhetsplan antecknas för kännedom.
Beslut
Protokollet jämte budget och verksamhetsplan antecknades för kännedom.

§ 190

Protokoll från kommittén för ungdomsarbetet
Protokoll från kommittén för ungdomsarbetet 3.12.2018 läggs fram.
Förslag:
Protokollet antecknas för kännedom.
Beslut
Protokollet antecknades för kännedom.
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§ 191

Kollektlistor vårterminen 2019
I enlighet med Kyrkoordningen kap. 2 § 8 fastställer församlingsrådet en plan för de kollekter
som ska uppbäras vid högmässogudstjänster. Kollektplanen gäller församlingens gudstjänster
som firas som söndagens gudstjänst och förrättas enligt kyrkohandbokens formulär för
huvudgudstjänst. Församlingen kan hålla flera huvudgudstjänster, som alla ska följa planen för
bestämda kollekter.
Kyrkostyrelsen har 19.9.2018 med stöd av KL 22:2 beslutat vilka kollekter som år 2019 uppbärs
i Borgå stifts församlingar. Kyrkostyrelsens plenum 7.6.2016 har förnyat riktlinjerna för de
officiella kollekterna. Enligt Kyrkostyrelsens beslut bör man vid fördelningen av kollekterna
fästa uppmärksamhet vid att kollektmålet är klart och konkret utformat. Utöver detta bör man
beakta organisationens verksamhet och dess omfattning. Organisationer med mångsidig och
riksomfattande verksamhet som är av stor betydelse för kyrkan bör prioriteras framom
organisationer med mera lokalt och regionalt präglad verksamhet. Missionsorganisationerna
och Kyrkans utlandshjälp som har ett avtal med kyrkostyrelsen bör tilldelas minst en kollekt
var.
Enligt samma beslut bör de officiella kollekterna indelas i tre grupper:
1. obligatoriska kollekter som uppbärs på av Kyrkostyrelsen fastställda dagar
2. obligatoriska kollekter som fastställs av Kyrkostyrelsen men som uppbärs på av
församlingen bestämda dagar
3. frivilliga kollekter som Kyrkostyrelsen rekommenderar att församlingen bär upp
enligt beslut i församlings- eller kyrkorådet
Kollekter som Kyrkostyrelsen och domkapitlet har fastställt ska bäras upp på de bestämda
dagarna, om det inte finns ett särskilt vägande skäl att flytta en offentlig kollekt till en annan
dag. Kyrkostyrelsens plenum har den 25 maj 2011 gett följande preciserande anvisning om
flyttning av en kollektdag av särskilt vägande skäl:
”I förvaltningspraxis har kollekter som bestämts av Kyrkostyrelsen eller domkapitlet kunnat flyttas om församlingen
den söndagen planerat in en särskild temagudstjänst och man vill bära upp kollekt som motsvarar temat. Ett annat
särskilt skäl som förekommit är att det på orten har skett en olycka eller liknande och man har velat ta upp kollekt
för att hjälpa offren. Den bestämda kollekten ska i så fall bäras upp på första möjliga motsvarande kollektdag. Till
god förvaltning hör att man åtminstone meddelar Kyrkostyrelsen om flyttningen. Ett godkänt skäl kan inte vara att
man i församlingen vill protestera mot den kyrkliga organisation som är mottagare av kollekten genom att flytta
kollekten till en ”lugnare” söndag. Ett sådant förfarande kan inte anses vara förenligt med förvaltningens
rättsprinciper enligt förvaltningslagen (ändamålsbundenhet, objektivitet).”

Enligt reglementet för Sundom kapellförsamling (§ 11) är kapellrådets uppgift att ge
församlingsrådet ett utlåtande om den kollektplan som detta skall fatta beslut om. Kaplan
Malin Lindblom har i samråd med kapellrådet utarbetat en lista på de kollekter som utöver de
av Kyrkostyrelsen fastställda kollekterna ska uppbäras vid gudstjänsterna/högmässorna i
Sundom kyrka under tiden 1.1–31.7.2019. (bilaga 1)
Protokolljusterarnas initialer

Utdragets riktighet bestyrker

VASA SVENSKA FÖRSAMLING

PROTOKOLL 10/2018

4

Församlingsrådets sammanträde onsdag 12.12.2018 kl. 16.35-17.40
Plats: Lilla församlingssalen, Skolhusgatan 26 A gatuplan

Enligt instruktionerna för distriktsråden, godkända av församlingsrådet 7.11.2016, ger
distriktsråden förslag till fria kollekter i kollektplanen. Kyrkoherden uppgör förslag till
kollektlista för alla distrikt. Församlingsrådet 7.6.2017 (§ 102) gav distriktsrådet i DragnäsbäckGerby och distriktsrådet i centrum rätt att ge förslag till kollektlista för kollekterna som ska
uppbäras vid gudstjänsterna/högmässorna inom respektive distrikt.
Kaplan Anders Lundström har i samråd med distriktsrådet i Dragnäsbäck-Gerby utarbetat en
lista på de kollekter som utöver de av Kyrkostyrelsen fastställda kollekterna ska uppbäras vid
gudstjänsterna/högmässorna i Dragnäsbäcks kyrka under tiden 1.1–31.7.2019. (bilaga 2)
T.f. kaplan Hanna Jern har i samråd med distriktsrådet i Centrum utarbetat en lista på de
kollekter som utöver de av Kyrkostyrelsen fastställda kollekterna ska uppbäras vid
gudstjänsterna/högmässorna i Trefaldighetskyrkan under tiden 1.1–31.7.2019. (bilaga 3)
Förslag:
a) Församlingsrådet fastställer kollektlistan för kollekter som uppbärs vid gudstjänsterna och
högmässorna i Sundom kyrka under tiden 1.1–31.7.2019.
b) Församlingsrådet fastställer kollektlistan för kollekter som uppbärs vid gudstjänsterna och
högmässorna i Dragnäsbäcks kyrka under tiden 1.1–31.7.2019.
c) Församlingsrådet fastställer kollektlistan för kollekter som uppbärs vid gudstjänsterna och
högmässorna i Trefaldighetskyrkan under tiden 1.1–31.7.2019.
Beslut
Enligt förslag a-c.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn. 044 480 8300.
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§ 192

Förfrågan om arrangerandet av Svenska lutherska evangeliföreningens årsfest år 2020
Verksamhetsledare för Svenska lutherska evangeliföreningen (SLEF) Albert Häggblom har
6.11.2018 sänt en förfrågan till Vasa svenska församling om möjligheten för
Evangeliföreningen att i samråd med församlingen få fira årsfest 25–28 juni 2020 i Vasa.
Samtidigt har en förfrågan riktats till SLEF:s lokalavdelning i Vasa om avdelningens beredskap
att delta i planeringen och genomförandet av årsfesten 2020, ifall den firas i Vasa.
Häggblom meddelar att det ekonomiska ansvaret för årsfesten bärs av SLEF. Ett värdskap för
festen skulle således inte innebära några ekonomiska förpliktelser för församlingen. Ansvaret
för programplaneringen ligger på SLEF, medan värdförsamlingen i samråd med
lokalavdelningen ansvarar för de praktiska arrangemangen. Planeringen av SLEF:s årsfest 2020
inleds under hösten 2019.
Kyrkoherden förde ärendet till församlingens ledningsgrupp för att pejla läget bland de
anställda. Ledningsgruppen behandlade ärendet vid sitt möte 15.11.2018. Ledningsgruppen
önskar att Vasa svenska församling inte deltar i arrangemangen av SLEF:s årsfest år 2020 med
motiveringen att församlingen tidigare tackat nej till att ordna Kyrkodagarna i Vasa samma år
och att medarbetarna har haft mycket arbete och nu önskar få jobba med den regelbundna
verksamheten ostört.
Direktor Sixten Ekstrand sände i april en förfrågan till kyrkoherden om församlingens
möjligheter att ordna Kyrkodagarna år 2020. Ärendet behandlades på präst- och
kantorskonferensen 25.4.2018 och därefter på medarbetarsamlingen 16.5.2018. Personalen
bedömde att det inte finns resurser att ordna evenemanget.
Vasa svenska församling har under de senaste åren varit värdförsamling för flera stora
evenemang: de kombinerade Kyrkodagarna och Ungdomens kyrkodagar år 2012, Finska
missionssällskapets tvåspråkiga missionsfest år 2014, Samtalstjänstens rådplägningsdagar år
2017 och Barnens sångfest år 2018. Därtill har personal varit engagerad i arrangemanget av
Global Leadership Summit 2018. I slutet av januari 2019 ordnas rådplägningsdagar för
anställda inom kyrkans småbarnspedagogik i Vasa.
SLEF önskar svar från församlingen inom detta år.
Förslag:
Församlingsrådet beslutar pga. den osäkra personalsituationen att inte vara värdförsamling
för Svenska lutherska evangeliföreningens årsfest år 2020.
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Beslut
Enligt förslaget.
Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn. 044 480 8300.

Protokolljusterarnas initialer

Utdragets riktighet bestyrker

VASA SVENSKA FÖRSAMLING

PROTOKOLL 10/2018

7

Församlingsrådets sammanträde onsdag 12.12.2018 kl. 16.35-17.40
Plats: Lilla församlingssalen, Skolhusgatan 26 A gatuplan

§ 193

Ombud till Ungdomens kyrkodagar 2019
Ungdomens kyrkodagar (UK) är en unik påverkningskanal för församlingsaktiva ungdomar i
Borgå stift som funnits i drygt 50 år. Genom deltagandet i UK:s gemenskap, diskussioner och
beslut växer de ungas engagemang för kyrkan. UK 2019 ordnas 24–27.1.2019 på Lärkkulla i
Karis. Temat är Jag har något att berätta.
Vasa svenska församling får sända 12 ombud att representera vår församling, men
församlingen har budgeterat för sex personer. Ombuden bör vara konfirmerade medlemmar
av en församling i Borgå stift och i åldern 15-30 år.
Deltagaravgiften för UK 2019 uppgår till 155 € per person. I avgiften ingår programmet, kost,
logi och resorna. Kostnaderna tas från 437200.102 2360 000.
Förslag:
Kyrkoherden ger fullmakt för de ombud församlingen sänder. Ombuden kommer och berättar
om dagarna och UK:s beslut på ett av församlingsrådets möten under vårterminen.
Beslut
Enligt förslaget.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn. 044 480 8300.
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§ 194

Församlingsrådets sammanträdesdagar vårterminen 2019
Församlingsrådet föreslås sammanträda följande onsdagar kl. 18:
24.1
februari
6.3
10.4
15.5
12.6

Konferensrummet, Vasaesplanaden 3 E vån 5
uteblir
Konferensrummet, Vasaesplanaden 3 E vån 5 (Juha Silander informerar)
Lilla församlingssalen, Skolhusgatan 26 gatuplan
Lilla församlingssalen
Lilla församlingssalen

Höstens mötesdagar behandlas på vårterminens första möte.
Terminen inleds med ett förberedande informationsmöte 15.1.2019. På trettondagen
välsignas samtliga förtroendevalda till förtroendeuppdraget i församlingen.
Förslag:
Församlingsrådet godkänner sammanträdesdagarna för år 2019 enligt ovan.
Beslut
Enligt förslaget.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn. 044 480 8300.
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§ 195

Församlingsrådets understöd
Församlingsrådet förfogar över dispositionsmedel för att bevilja understöd för kyrklig
verksamhet. Understöden beviljas enligt de kriterier som fastställdes av församlingsrådet
24.1.2018 § 7.
Vid behandling av ansökningarna beaktas:
1.

2.

För ordnande av evenemang eller projekt enligt följande:
-

ändamålet är i samklang med församlingens verksamhet

-

verksamheten riktar sig till församlingens medlemmar och/eller berör dess område

-

den sökande är en lokal aktör

-

projektet är innovativt

Bidrag till församlingsmedlemmar för deltagande i evenemang som ordnas av inomkyrkliga organisationer.

Bidragsmottagare bör redovisa användningen av bidraget senast 15 november. De som trots påminnelse inte
inlämnar redovisning riskerar att i framtiden inte erhålla bidrag. Om det av redovisningen framgår att bidraget inte
förverkligats eller om inte godtagbar förklaring ges varför projektet försenats skall bidraget återbetalas.
Studiebidrag för examensstudier beviljas icke från detta moment.
Sista inlämningsdag 15 mars. Om inte alla medel utdelas på våren kan senare inkomna ansökningar beaktas vid
församlingsrådets möte i november.

Dispositionsmedlen år 2018 uppgår till 7 200 euro. Från dispositionsmedlen tas
medlemsavgiften till Korsholms prosteri (ca 2 600 €). Församlingsrådets understödsmedel år
2018 uppgår således till 4 600 euro (övriga bidrag 489000.102 2900 100).
Församlingsrådet annonserade understöden i Kyrkpressen och i den kyrkliga annonsen i
Vasabladet 15.3.2018. Understöden söks hos församlingsrådet senast 12.4.2018 kl. 16.00 per
elektronisk blankett som finns på församlingens hemsida.
Församlingsrådet 6.3.2018 utsåg Olle Victorzon (sammankallare), Birger Enges, Siv-Britt
Höglund och Solveig Wallin till arbetsgrupp för fördelning av församlingsrådets understöd
under år 2018. Arbetsgruppen bereder understödsärenden under året.
Församlingsrådet 16.5.2018 gav understöd enligt arbetsgruppens förslag till ett värde av 2 500
euro. Efter vårens utdelning har en ansökan inkommit. Församlingsrådet 13.11.2018 beslöt att
avslå ansökan, vilket innebär att 2 100 euro fortfarande finns kvar för utdelning.
Arbetsgruppen föreslår per brev 4.12.2018 att understödsmedlen överförs till församlingens
diakonifond. Detta är inte möjligt, eftersom en sådan överföring skulle gå emot gemensamma
kyrkofullmäktiges beslut om användningen av församlingens anslag. Anslaget är beviljat för
församlingens verksamhet. Arbetsgruppen förslår istället att Mathjälp Vasa r.f understöds
med 1 000 euro. Föreningen har inte understötts tidigare i år.
Förslag:
Församlingsrådet beviljar ett understöd om 1 000 euro till Mathjälp Vasa r.f.
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Beslut
Församlingsrådet diskuterade ärendet.
Anders Lindberg föreslog att församlingsrådet beviljar hela den återstående summan 2 100 €
till föreningen Mathjälp Vasa r.f. Förslaget understöddes av Lisa Särs.
Efter röstning beslöt församlingsrådet i enlighet med beslutsförslaget. Rösterna föll 8 mot 4.
Församlingsrådet beviljar således ett understöd om 1 000 euro till Mathjälp Vasa r.f.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn. 044 480 8300.
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§ 196

Anmälningsärenden
a) Kyrkoherdens beslutsförteckning §§ 79-82/2018 samt beslutsförteckning i Populus för
november 2018. Viceordförande granskade kyrkoherdens beslutsförteckning.
b) Beslut från domkapitlet i Lappo stift 21.11.2018
§ 21
Ordförande för gemensamma kyrkorådet: Vasa kyrkliga samfällighet
Domkapitlet i Lappo stift utsåg kyrkoherden i Lillkyro församling Petri Hautala
till ordförande för gemensamma kyrkorådet i Vasa kyrkliga samfällighet för
tiden 1.1.2019-31.12.2020.
c) Prenumeration på Kyrkpressen
Vasa svenska församling prenumererar på Kyrkpressen till sju olika adresser från och med
1.1.2019. Dessa är pastorskansliet, diakonimottagningarna, Sundom prästgård,
Trefaldighetskyrkan samt familjerådgivningen.
d) Kyrkostyrelsens cirkulär
17/2018 Valet av revisor för fullmäktigeperioden 2019-2020
e) Beslut från notarien i Borgå stift 3.12.2018
Församlingspastorn i Vasa svenska församling Janne Hänninen beviljas tjänstledighet 1.131.3.2019 utan lön.
f)

§ 197

Beslut från domkapitlet i Borgå stift 11.12.2018
§ 11
Prosten Anders Kronlund förordnas att sköta en församlingspastorstjänst på
deltid (60 %) i Vasa svenska församling 1.1-31.3.2019, mot åtnjutande av den
lön behörig myndighet fastställer.

Barnkonsekvensanalys av ärendena
Beredningsgruppen har prövat ärendena enligt barnkonsekvensanalysen.
Förslag:
Inga ärenden har konsekvenser för barn.
Beslut
Enligt förslaget.

§ 198

Anvisning om sökande av ändring
Församlingsrådet gav anvisningar om rättelseyrkande och besvärsförbud enligt bilaga 1.
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§ 199

Sammanträdets avslutning
Sammanträdet avslutades kl. 17.40 med fotografering.
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