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§ 132

Sammanträdets öppnande och andakt
Ordförande Mikael Forslund öppnade sammanträdet kl. 18.00 med andakt.

§ 133

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 28.9.2018 och beredningen per e-post 4.10.2018 och per post 5.10.2018. Förutom
ordförande var 13 medlemmar närvarande.

§ 134

Val av två protokolljusterare
Förslag: Till protokolljusterare väljs Dick Jungerstam och Gunborg Sjöberg.
Beslut
Till protokolljusterare valdes Dick Jungerstam och Ulla Salmenheimo-West.

§ 135

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.

§ 136

Protokoll från distriktsrådet i Dragnäsbäck
Protokoll från distriktsrådet i Dragnäsbäck 4.9.2018 läggs fram.
Förslag:
Protokollet antecknas för kännedom.
Beslut
Protokollet antecknades för kännedom.

Protokolljusterarnas initialer
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§ 137

Biskopsvalet 2019
Biskopen Björn Vikström har av domkapitlet i Borgå stift beviljats avsked på egen begäran från
31.8.2019. Domkapitlet har 18.9.2018 beslutat att val av biskop förrättas 19.3.2019 kl. 13 i alla
prosterier i stiftet och en eventuell andra valomgång förrättas 10.4.2019 kl. 13.
Enligt KL 23:16 är följande personer röstberättigade i biskopsvalet: 1) stiftets präster, 2) stiftets
lektorer, 3) de lekmannamedlemmar som valts till stiftsfullmäktige, de lekmannaombud som
har utsetts till kyrkomötet och den lekmannamedlem som utsetts till kyrkostyrelsens från
stiftet, 4) lekmannaelektorerna i stiftets församlingar och 5) domkapitlets lagfarna assessor
och lekmannamedlem.
Församlingarna ska senast 2.11.2018 välja lekmannaelektorer. Kyrkoherden ska senast
2.11.2018 meddela de valda lekmannaelektorernas namn och adress till domkapitlet och
kontraktsprosten.
Lekmannaelektorerna väljs av församlingsrådet. Till sammanträdet kallas samtliga
medlemmar och vid förhinder suppleanter på normalt sätt. Vid omröstningen fungerar
församlingsrådets viceordförande som mötesordförande.
Vasa svenska församling får utse 16 lekmannaelektorer. Till lekmannaelektor kan väljas en
person som är valbar till förtroendeuppdrag i församlingen, vilket innebär att personen skall
ha fyllt 18 år och skall vara en myndig skriftskolgången medlem av församlingen.
I brevet från domkapitlet till kyrkoherdarna om biskopsvalet (BD 2018-00240) framkommer
att det är skäl att förbereda valet av lekmannaelektorer i god tid före valtillfället. Om det
föreslås lika många kandidater som det skall väljas elektorer är valet enhälligt och man
behöver inte skrida till slutet val.
Under kyrkoherdekonferensen 24-26.9.2018 informerade domprost Mats Lindgård att Borgå
domkyrkoförsamling redan vid föregående biskopsval reserverat en del av elektorsplatserna
för övriga anställda som fyller kraven på valbarhet. På detta sätt signalerades att biskopen är
biskop för kyrkans alla anställda, inte enbart för prästerna.
Vid föregående biskopsval hade Vasa svenska församling nio lekmannaelektorer. Kyrkoherden
föreslår att tre av 16 platser reserveras för anställda.
Förslag:
a) Församlingsrådet utser en arbetsgrupp på tre personer, dvs. vice ordförande och två
förtroendevalda, som bereder valet.
b) Församlingsrådet reserverar ett datum för val av lekmannaelektorer i biskopsvalet,
förslagsvis onsdag 31.10.2018 kl. 18.
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Beslut
a) Församlingsrådet utsåg en arbetsgrupp bestående av vice ordförande Olle Victorzon,
Johan Backholm och Ulla Salmenheimo-West att bereda valet av lekmannaelektorer.
Kyrkoherden fick i uppdrag att kontrollera om anställda som hör till Vasa svenska
församling är valbara.
b) Församlingsrådet väljer lekmannaelektorer i biskopsvalet onsdag 31.10.2018 kl. 18 i
Konferensrummet.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn 044 4808300.
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§ 138

Brev från Vasa kyrkliga stiftelse
Församlingen har 19.9.2018 mottagit ett brev från styrelsen för Vasa kyrkliga stiftelse
adresserat till kyrkoherde Mikael Forslund och församlingsrådet i Vasa svenska församling
(bilaga 1). Styrelsen meddelar att Vasa kyrkliga stiftelse tillsammans med en nybildad
understödsförening kan upplåta utrymmena i Dragnäsbäcks kyrka för Vasa svenska
församlings verksamhet utan kostnad fram till 31.5.2020. Detta för att säkerställa att
kontinuiteten i verksamheten bibehålls i Dragnäsbäcks kyrka.
Styrelsen önskar att församlingen meddelar i vilken omfattning församlingen kommer att
använda sig av kyrkan fram till 31.5.2020 under förutsättning att utrymmena skulle få
användas kostnadsfritt. Stiftelsen önskar svar inom november 2018.
Gemensamma kyrkofullmäktige 11.4.2018 (§ 11) beslutade att andra skedet i
fastighetsstrategins program för avstående av lokaler verkställs och att kyrkliga samfälligheten
avslutar sin verksamhet vid dessa fastigheter senast 31.5.2019 och verksamheten flyttas till
andra utrymmen som ägs av samfälligheten. Dragnäsbäcks kyrka hör till gruppen av fastigheter
som avstås.
På Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut inlämnades två besvär. Besvären behandlas av
Vasa förvaltningsdomstol och svar väntas under våren 2019.
Församlingens verksamhetsplanering för verksamhetsåret 2019-2020 är i inledningsskedet.
Verksamheten slås fast först i maj. I planeringen beaktas revideringen av församlingens
strategi och de ekonomiska nedskärningarna.
Förslag:
Ärendet bereds till församlingsrådets nästa möte av kyrkoherden i samråd med
distriktskaplanen, sektorsansvariga diakonen och ledaren för barnverksamheten.
Beslut
Församlingsrådet diskuterade ärendet och gav vägkost till beredningen.
Ärendet bereds till församlingsrådets nästa möte av kyrkoherden i samråd med
distriktskaplanen, sektorsansvariga diakonen och ledaren för barnverksamheten.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn 044 4808300.

Protokolljusterarnas initialer
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§ 139

Initiativ från distriktsrådet i centrum om Kyrkpressen
Distriktsrådsmedlemmen Heidi Smart initierade under mötet med distriktsrådet för centrum
16.8.2018 att Kyrkpressen skulle erbjudas gratis till de församlingsbor som vill ha den.
Förslagsvis kunde de församlingsbor som önskar få Kyrkpressen även i fortsättningen meddela
detta till pastorskansliet. Samtliga medlemmar i distriktsrådet tyckte att detta var ett gott
initiativ och önskar föra initiativet vidare till församlingsrådet med motiveringen att läsning av
Kyrkpressen kan fungera som andlig föda för våra församlingsmedlemmar.
Enligt Kyrkpressens chefredaktör May Wikström önskar uppskattningsvis 3 % av
medlemshushållen fortsätta få Kyrkpressen när församlingens massprenumeration upphört.
För Vasa svenska församlings del innebär det ca 220 hushåll. Detta medför en kostnad på
11 000 €-14 300 € beroende på prenumerationspriset. Hur utfallet skulle vara i Vasa är
naturligtvis oklart.
Församlingsrådet beslöt 16.5.2018 (§ 71) att Vasa svenska församling upphör att prenumerera
på Kyrkpressen från och med 1.1.2019. Detta har meddelats tidigare till Kyrkpressens vd och
chefredaktör May Wikström och bekräftats 27.9.2018 som svar på Kyrkpressens förfrågan om
antalet prenumeranter år 2019.
Förslag:
Församlingsrådet diskuterar ärendet och beslutar huruvida förhandlingar skall inledas med
Kyrkpressen om prenumeration för de församlingsmedlemmar som önskar.
Beslut
Församlingsrådet diskuterade ärendet grundligt och beslöt i enlighet med tidigare beslut att
Kyrkpressen inte kommer att erbjudas gratis till de församlingsbor som så önskar.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn 044 4808300.
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§ 140

Justering av budgetförslaget 2019
Direktor Sixten Ekstrand har per e-post 2.10.2018 meddelat att Kyrkans central för det svenska
arbetet (KCSA) övertar ansvaret för samtalstjänsten fr.o.m. årsskiftet. Utgående från de löften
som de österbottniska församlingarna gav på direktorns och biskopens skrivelse senaste vår,
är finansieringen tryggad under perioden 2019-2021. KCSA avser att dels ta över den
nuvarande verksamheten och dels utveckla nya former av själavårdsnärvaro på nätet. Detta
för att svara mot de behov som finns.
Ekstrand meddelar att det nu för församlingarna gäller att
1. Budgetera en summa om 22 cent per församlingsmedlem för detta ändamål för år 2019.
2. Gärna göra reklam för samtalstjänsten i de kanaler man använder för sin information.
Församlingsrådet beslöt 12.4.2018 (§ 51) att Vasa svenska församling deltar i finansieringen av
verksamhetsledare till samtalstjänsten under åren 2019-2021 under förutsättning att avgiften
till prosterirådet förblir oförändrad under projektperioden.
Kontraktsprost Berndt Berg meddelade per e-post 22.3.2018 att prosterirådet har beslutat att
sänka avgiften till 0,10 euro per medlem för 2019. Detta innebär att de sammanlagda
kostnaderna för Vasa svenska församling utgående från medlemsantalet 31.12.2017 uppgår
till 4 030 euro/år, 2 770 euro till samtalstjänsten och 1 260 euro till prosteriet.
Församlingsrådet 6.9.2018 (§ 113) fastställde budgetförslaget jämte budgetmotiveringar för
verksamheten i Vasa svenska församling år 2019. Budgetförslaget år 2019 balanserar på
328 350 euro.
I budgetförslaget 2019 reserverades inga extra medel för samtalstjänsten. Inom allmänt
församlingsarbete reserverades däremot medel för utvecklingsarbete. Budgetförslaget kunde
justeras så att 2 770 euro överförs från kontot Experttjänster under Allmänt församlingsarbete
till samma konto under kostnadsstället Samtalstjänsten. Budgeten för Samtalstjänsten 2019
skulle därmed uppgå till 3 940 euro (tidigare 1 170€) och Allmänt församlingsarbete till 40 320
euro (tidigare 43 090 €).
Förslag:
Församlingsrådet justerar budgetförslaget år 2019 så att 2 770 euro överförs från Allmänt
församlingsarbete (102 29000 000) Experttjänster (440000) till Samtalstjänsten (102 2440
000) Experttjänster (440000).
Beslut
Beslut enligt beslutsförslaget.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund, tfn 044 4808300.
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§ 141

Anhållan om komplettering av personalutvecklingsplanen 2018
Diakoniarbetarna Kerstin M. Borg, Susanne Blomqvist, Anne Bjurbäck, Luisa Tast och AnnaMari Bäckman anhåller om att som en del av personalutbildningen 2018 få delta i
föreläsningen Den som hittar sin plats tar ingen annans med Tomas Sjödin. Föreläsningen
ordnas av Korsholms vuxeninstitut 2.10.2018 och kostar 25€/person. De sammanlagda
kostnaderna uppgår till 125 euro.
Församlingsrådet (8.11.2017 § 174) godkände personalutvecklingsplanen för år 2018 med
utbildning motsvarande ca 13 000 euro. Utbildningsanslaget år 2018 uppgår till 14 700 euro.
Därefter har utbildningsplanen kompletterats 6.3.2018 med första hjälputbildning a’ 770 euro
(§ 29) och med studieresa till Ryssland a’ 420 euro (§ 30). Utbildningar motsvarande 3 600
euro har annullerats eller inhiberats under året. Därmed finns medel att bevilja deltagande i
föreläsningen med Tomas Sjödin.
Föreläsningen kan ses som övrig nödvändig utbildning.
Förslag:
Församlingsrådet kompletterar personalutvecklingsplanen med deltagande i föreläsning av
Tomas Sjödin för Kerstin M. Borg, Susanne Blomqvist, Anne Bjurbäck, Luisa Tast och AnnaMari Bäckman. Utbildningen ses som övrig nödvändig och kursavgiften på sammanlagt 125
euro ersätts från församlingens utbildningsanslag 102 2900 000.
Beslut
Beslut enligt beslutsförslaget.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn 044 4808300.
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§ 142

Ansvar för retreatverksamheten i Vasa svenska församling
Ansvaret för församlingens retreatverksamhet bör ingå i en församlingsanställds arbete.
Sedan kaplan Gunnar Särs avgick med pension har Kerstin M. Borg ansvarat för
retreatverksamheten i församlingen. I början avlönades hon enligt timredovisning och
uppdraget utfördes utöver hennes ordinarie arbete.
Under de senaste åren har Borgs anställning utökats med 5 %, så att hennes sammanlagda
ordinarie arbetstid uppgått till 60 %. Kyrkoherden anställde 9.9.2016 (§ 94) Borg för tiden
15.9.2016–14.9.2017. Lönemedlen togs från den vakanta byråsekreterarens lönemoment.
Församlingsrådet anställde 6.9.2017 (§ 131) Kerstin M. Borg som ansvarig för
retreatverksamheten 5 % av heltidstjänst i Vasa svenska församling under tiden 15.9.2017–
31.12.2017. Lönen togs från den vakanta församlingspastorstjänsten. Församlingsrådet
7.12.2017 (§ 200) anställde Borg som ansvarig för retreatverksamheten 5 % i Vasa svenska
församling under tiden 1.1.2018–31.10.2018. Lön utbetalades enligt kravgrupp 502 från
Retreatverksamheten (401000.102 2040 000).
Kyrkoherden föreslår att Borgs anställning förlängs fram till 31.8.2019. Borg har meddelat att
hon kan fortsätta ansvara för verksamheten. Lönen tas från lönemedlen för centrumkaplanen.
Förslag:
Kerstin M. Borg anställs som ansvarig för retreatverksamheten 5 % i Vasa svenska församling
under tiden 1.11.2018–31.8.2019. Den sammanlagda arbetstiden för Borg uppgår därmed till
60 %. Lön utbetalas enligt kravgrupp 502 från lönemedlen för centrumkaplanen.
Beslut
Beslut enligt beslutsförslaget.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn 044 4808300.
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§ 143

Anhållan om bisyssla
Kantor Dan Andersson anhåller per brev daterat 12.9.2018 om rätt att få utföra bisyssla som
pianolärare vid Korsholms vuxeninstitut. Arbetet pågår 4.9-27.11.2018 och 8.1-9.4.2019.
Arbetsmängden är två timmar och arbetet sköts tisdagar kl. 16.00-18.00. Tisdag är i regel en
av Anderssons veckovilodagar.
Förslag:
Församlingsrådet beviljar Dan Andersson rätt till bisyssla vid Korsholms vuxeninstitut under
läsåret 2018-2019.
Beslut
Beslut enligt beslutsförslaget.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn 044 4808300.
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§ 144

Beviljande av förtjänsttecken till anställda i Vasa svenska församling
Förtjänsttecken beviljas för långvarig tjänst inom församlingarna eller annan kristlig
verksamhet. Förtjänsttecknet ges i guld efter 30 års, i silver efter 20 års och i brons efter 10
års tjänst eller verksamhet.
Kyrkans central för det svenska arbetet beviljar i samråd med biskopen för Borgå stift
förtjänsttecken i första hand åt anställda eller förtroendevalda inom Borgå stift.
Förtjänsttecknet samt diplom ges på framställning av församlingsrådet. Enligt Kyrkostyrelsens
anvisningar för ansökan om förtjänsttecken (7.11.2014) ska framställningen innehålla
motiveringar för märkets beviljande.
Anställda som detta år kunde komma i fråga för förtjänsttecken är:
Sofia Böckelman
Britt-Marie Kvist-Grönros

20 års arbete inom ungdomsarbete
20 års arbete inom barnverksamheten

silvermärke
silvermärke

Förslag:
Församlingsrådet besluter att ungdomsarbetsledare Sofia Böckelman tilldelas förtjänsttecknet
i silver för 20 års tjänst inom ungdomsarbetet och barnledare Britt-Marie Kvist-Grönros
tilldelas förtjänsttecknet i silver för 20 års tjänst inom barnverksamheten.
Beslut
Beslut enligt beslutsförslaget.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn 044 4808300.
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§ 145

Församlingsrådets julmiddag
Traditionellt brukar församlingsrådet avsluta året med middag. Under denna mandatperiod
har församlingsrådet avslutat det första året med julgröt i samband med decembermötet. Det
andra året avslutades med julkaffe, medan middagen avnjöts på Alskat i januari och det tredje
året avslutades med enbart julkaffe på decembermötet.
Förslag:
Församlingsrådet fattar beslut om eventuell julmiddag.
Beslut
Julmiddag avnjuts i samband med församlingsrådets sista möte för den här mandatperioden.
Platsen och klockslaget fastslås på följande möte.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn 044 4808300.
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§ 146

På mötet väckt ärende
Inget på mötet väckt ärende.

§ 147

Anmälningsärenden
a) Kyrkoherdens beslutsförteckning §§ 61-69/2018 samt beslutsförteckning i Populus under
september 2018. Vice ordförande granskade kyrkoherdens beslutsförteckning.
b) Beslut 18.9.2018 från domkapitlet i Borgå stift
§ 11
2. Teologie magister Patrica Strömbäck förordnas i samband med
prästvigningen 7.10.2018 till församlingspastor i Vasa svenska församling för
tiden 8.10.2018-31.8.2019, mot åtnjutande av den lön behörig myndighet
fastställer, med en prövotid på 5 månader.
§ 13

Biskopen i Borgå stift Björn Vikström avgår på egen begäran från 31.8.2019.
Staven och de övriga insignierna förknippade med biskopsämbetet återlämnas
i högmässan 25.8.2019.

c) Beslut 25.9.2018 av notarien i Borgå stift
Församlingspastorn i Vasa svenska församling Janne Hänninen beviljas tjänstledighet 1.1031.12.2018 utan lön.
d) Kyrkostyrelsens cirkulär
12/2018 Kollekterna 2019
13/2018 Grunder för beredning av budgeten 2019
e) Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär
A3/2018 Rekommendation om åtgärder för att förebygga osakligt bemötande och
trakasserier
A4/2018 Anvisning för arbetstidsplanering och upprättande av arbetsskiftsförteckning
A5/2018 Ändring av arbetsavtalslagen rörande arbetstagare med varierande arbetstid
(inkallelse vid behov)
A6/2018 Förtroendemannakurser
f)

Noterades att Tuomo Klapuri valts till kyrkoherde i Vaasan suomalainen seurakunta.

g) Siv-Britt Höglund påminde om att mötesmaterial med känsliga uppgifter kan slängas i
sopkärl avsedda för detta. Kärlen finns bl.a. i konferensrummet.
h) Gunborg Sjöberg hälsade från den givande inspirationsdagen kring gudstjänsten.
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PROTOKOLL 7/2018
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Församlingsrådets sammanträde tisdag 9.10.2018 kl. 18.00-20.00
Plats: Konferensrummet, Vasaesplanaden 3 E vån. 5

§ 148

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

§ 149

Anvisning om sökande av ändring
Församlingsrådet gav anvisningar om rättelseyrkande och besvärsförbud enligt bilaga 2
blankett 2.

§ 150

Sammanträdets avslutning
Sammanträdet avslutade kl. 20.00 med bön om Herrens välsignelse.
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