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§ 151

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

§ 152

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 med
beredning hade sänts per e-post och post 24.10.2018. Förutom ordförande var 11 medlemmar
och en ersättare närvarande.

§ 153

Val av två protokolljusterare som samtidigt fungerar som rösträknare
Förslag: Till protokolljusterare och rösträknare väljs NN och NN.
Beslut
Till protokolljusterare valdes Anna Sundback och Siv-Britt Höglund. Till rösträknare valdes
Anna-Karin Lärka och Mikael Forslund.

§ 154

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan kompletterades med en fråga under på mötet väckta ärenden.

§ 155

Biskopsvalet 2019 – val av lekmannaelektorer
Församlingsrådets viceordförande fungerar som ordförande under denna paragraf.
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.

Protokolljusterarnas initialer

Utdragets riktighet bestyrker
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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 en församling, vilket innebär att personen skall
ha fyllt 18 år och skall vara en myndig konfirmerad medlem av församlingen.
Församlingsrådet 9.10.2018 (§ 137) utsåg en arbetsgrupp bestående av vice ordförande Olle
Victorzon, Johan Backholm och Ulla Salmenheimo-West att bereda valet av
lekmannaelektorer. Arbetsgruppen har sammanträtt 18.10.2018 och föreslår 18 personer
(bilaga 1). Tre av de 16 elektorerna föreslås utses bland de valbara församlingsanställda.
Anställda föreslår Martin Sandberg, Susanna Back och Sofia Böckelman (bilaga 2).
Församlingsrådet väljer lekmannaelektorer genom slutet val. Varje församlingsrådsmedlem
skall på sin röstsedel skriva så många namn som det skall väljas lekmannaelektorer i
församlingen. Om det finns flera namn på röstsedeln än antalet elektorer som ska väljas,
förkastas röstsedeln. Man kan rösta på en person som inte har nominerats under
diskussionen. De som fått flest röster väljs. Vid jämt röstetal avgör lotten.
Förslag:
Församlingsrådet väljer genom slutet val 16 lekmannaelektorer i biskopsvalet.
Beslut
Ordförande lämnade över mötesledningen till viceordförande Olle Victorzon. Under
behandlingen av ärendet, innan röstningen, kom Dick Jungerstam. Totalt 13 röstberättigade
församlingsrådsmedlemmar var närvarande under röstningen. Under rösträkningen
avlägsnade sig Gunnel Granlid.
Församlingsrådet valde följande 16 lekmannaelektorer genom slutet val:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Protokolljusterarnas initialer

Susanna Back
Johan Backholm
Niclas Carlsson
Martin Sandberg
Anna Sundback
Sofia Böckelman
Siv-Britt Höglund
Jenny Rosendahl
Anders Lindberg

12 röster
12 röster
12 röster
12 röster
12 röster
11 röster
11 röster
11 röster
10 röster

Utdragets riktighet bestyrker
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Lisa Särs
John Åsvik
Cindy Aspö
Marina Holmström
Ulla Salmenheimo-West
Solveig Wallin
Mikael Still

10 röster
10 röster
9 röster
9 röster
9 röster
9 röster
8 röster

Henrik Böckelman, Olav Jern, Caroline Lång, Gunborg Sjöberg och Mikael Still fick samtliga åtta
röster var. Lotten avgjorde till Mikael Stills fördel.
De sista rösterna gavs till Monica Östergårds (4) och Olof Jern (1). Sammanlagt avgavs 204
röster.
Samtliga valda konstaterades uppfylla kraven för valbarhet till förtroendeuppdrag i en
församling.

§ 156

På mötet väckt ärende
Anna Sundback ställde en fråga om koordineringen av församlingens möteskalender. Ärendet
tas upp i församlingens ledningsgrupp.

§ 157

Anmälningsärenden
Inga anmälningsärenden.

§ 158

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

§ 159

Sammanträdets avslutning
Sammanträdet avslutade kl. 19.25 med bön om Herrens välsignelse.

Protokolljusterarnas initialer

Utdragets riktighet bestyrker

