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Fastighetschef Mikko Päällysaho presenterade preliminära ändringsplaner för Gerby församlingshem.
Församlingshemmet är byggt 1991, marken arrenderas av Vasa stad.
I budgeten 2019 finns reserverat 250 000 euro för omändringsarbeten. Ritningarna färdigställs under våren
2019 och ombyggnaderna görs sommaren 2019.
Det är inte möjligt att öka bostadsytan på knappt 600 kvadratmeter, ändringarna måste göras inom
nuvarande ytterväggar. De planerade ändringarna har gjorts i samarbete med församlingarnas
barnverksamhet. Planen är att församlingshemmet blir mera funktionellt och att element såsom en öppen
spis som inte används tas bort. Församlingssalen och det ena dagklubbsutrymmet kommer att kunna skärmas
av och öppnas upp via nya glasdörrar. Det andra dagklubbsutrymmet får tilläggsutrymme i ändan av
korridoren.
I de preliminära planerna finns inte nya diakoniutrymmen med. På gården byggs en lekplats.

§ 160

Sammanträdets öppnande och andakt
Ordförande Mikael Forslund öppnade mötet kl. 17.00 med andakt.

§ 161

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 5.11.2018 och beredning per e-post och post 7.11.2018. Förutom ordförande var
12 medlemmar och en ersättare närvarande.

§ 162

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

§ 163

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes efter komplettering med ett protokoll, ett ärende, ett övrigt
ärende, två cirkulär och ett anmälningsärende.

Protokolljusterarnas initialer
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§ 164

Protokoll från gemensamma kyrkorådet
Protokoll från gemensamma kyrkorådet 26.9.2018 och 1.11.2018 läggs fram.
Förslag:
Protokollen antecknas för kännedom.
Beslut
Protokollen antecknades för kännedom.

§ 165

Protokoll från diakonikommittén
Protokoll från diakonikommittén 4.10.2018 läggs fram.
Förslag:
Protokollet antecknas för kännedom.
Beslut
Protokollet antecknades för kännedom.

§ 166

Protokoll från distriktsrådet i Dragnäsbäck-Gerby
Protokoll från distriktsrådet i Dragnäsbäck-Gerby 25.10.2018 läggs fram.
Förslag:
Protokollet antecknas för kännedom.
Beslut
Protokollet antecknades för kännedom.

§ 167

Protokoll från distriktsrådet i centrum
Protokoll från distriktsrådet i centrum 25.10.2018 läggs fram.
Förslag:
Protokollet antecknas för kännedom.
Beslut
Protokollet antecknades för kännedom.

Protokolljusterarnas initialer

Utdragets riktighet bestyrker
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§ 168

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.
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.
Församlingsrådet informerades om brevet vid sitt möte 9.10.2018 (§ 138) och gav vägkost till
beredningen. Ärendet bereds till församlingsrådets nästa möte av kyrkoherden i samråd med
distriktskaplanen, sektorsansvariga diakonen och ledaren för barnverksamheten.
Arbetsgruppen har sammanträtt 23.10.2018 och formulerat ett svar på stiftelsens förfrågan
(bilaga 1).
Förslag:
Församlingsrådet svarar styrelsen för Vasa kyrkliga stiftelse att helgverksamheten i
Dragnäsbäcks kyrka skulle kunna fortsätta under ett år, fram tills 31.5.2020, medan den
verksamhet som ordnas under vardagar flyttar till andra utrymmen. Förutsättningen är att
arrangemanget inte medför några kostnader för Vasa svenska församling.
Beslut
Efter en livlig diskussion om formuleringen av svaret föreslog John Åsvik att vi svarar Vasa
kyrkliga stiftelse enligt följande:
Vi är tacksamma för möjligheten att utnyttja Dragnäsbäcks kyrka fram till och med 31.5.2020.

Protokolljusterarnas initialer
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Förslaget fick understöd. Vid omröstningen fick John Åsviks förslag tio röster och beredningens
förslag två röster. Åsviks förslag vann därmed med rösterna tio mot två.
Anders Lindberg avlägsnade sig efter avslutat ärende.

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

Protokolljusterarnas initialer
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§ 169

Utlåtande om budgetförslaget 2019 samt verksamhets- och ekonomiplanen 2019-2021
För varje räkenskapsår ska senast i december året innan godkännas en budget för kyrkliga
samfälligheten. I samband med att budgeten godkänns ska gemensamma kyrkofullmäktige
även godkänna en verksamhets- och ekonomiplan som gäller minst tre år. Budgetåret är det
första året i verksamhets- och ekonomiplanen (KO 15:2-3).
Budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen har gjorts upp enligt vedertagen praxis:
gemensamma kyrkorådet gav på sitt sammanträde 26.4.2018 § 84 församlingsråden samt
kyrkliga samfällighetens direktioner och kommittéer i uppdrag att senast 14.9.2018 göra upp
budgetförslag för 2019 i enlighet med anvisningarna för uppgörandet. Samtidigt uppmanades
de revidera verksamhets- och ekonomiplanen för 2020 och göra upp en plan för 2021 i enlighet
med anvisningarna för uppgörandet. Gemensamma kyrkorådet ändrade anvisningarna för
uppgörandet av budgeten 2019 på sitt sammanträde 28.6.2018 § 157 när det gäller
verksamhetsanslagsramen för år 2019 som getts för Vasa svenska församling.
Vidare har gemensamma kyrkorådet gett planeringsgruppen i uppdrag att till gemensamma
kyrkorådet bereda sitt förslag till budget för år 2019 samt verksamhets- och ekonomiplan för
åren 2019–2021 utifrån de förslag som fåtts.
Ekonomikontoret har utifrån förslagen från församlingsråden och samfällighetens direktioner
och kommittéer utformat ett förslag till kyrkliga samfällighetens budget för 2019 och
verksamhets- och ekonomiplan för 2019–2021, detta för att stödja planeringsgruppens arbete.
Specifikationerna enligt kostnadsställe läggs till budgetförslaget efter planeringsgruppens
behandling, före gemensamma kyrkorådets första behandling av budgeten 1.11.2018. De
interna överföringarna genomförs före gemensamma kyrkorådets andra behandling
27.11.2018.
Gemensamma kyrkorådets planeringsarbetsgrupp har gjort upp ett förslag till budget för 2019
samt verksamhets- och ekonomiplan för åren 2018–2020 för Vasa kyrkliga samfällighet (bilaga
2).
De totala intäkterna i budgeten 2019 uppgår till 15,033 milj. euro, vilket inkluderar interna
intäkter på 227 200 euro. Skatteinkomsternas andel av de totala intäkterna utan interna
intäkter är 85,1 %. Kyrkoskatteinkomsterna grundar sig på den nya kyrkoskattesatsen 1,40 %
som togs i bruk i Vasa 1.1.2017.
De totala kostnaderna i budgeten utan avskrivningar uppgår till 13,884 milj. euro, vilket
inkluderar interna köp av tjänster på 227 200 euro. Personalkostnaderna utgör 55,78 % av de
totala kostnaderna och 62,00 % av verksamhetskostnaderna (utan interna köp av tjänster).
Dessutom finns personalkostnader på 0,545 milj. euro i gravvårdsfondens resultaträkning.
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Budgetförslaget innehåller antaganden om att tre strandtomter i Köklot säljs för sammanlagt
300 000 euro. Dessutom har man i finansieringsintäkterna beaktat en eventuell försäljning av
placeringsvärdepapper.
För att finansiera de investeringar som har planerats för år 2019 behövs 1,065 milj. euro. De
största enskilda projekten är planeringen och förverkligandet av ombyggnaderna i Gerby
församlingshem, totalrenoveringen av yttertaket och huvudingångens trappa vid Roparnäs
kyrka samt elektrifieringen av nya begravningsplatsen som fortgår 2020 och 2021. I budgeten
har man beaktat räntorna på det lån som togs för byggandet av Lillkyro församlingshem.
Det budgeteras för ett underskott på 349 310 euro. Underskottet kan täckas med överskott
från tidigare år. Gravvårdsfondens budget är i balans.
Både i budgeten för år 2019 samt i ekonomiplanerna för åren 2020–2021 har beaktats de av
gemensamma kyrkorådet godkända enhetsvisa besparingsskyldigheterna, som en del av
arbetet med att få ekonomin i balans. Förutom besparingsskyldigheterna har man i budgeten
för 2019 samt ekonomiplanen för 2020 beaktat de besparingar som fås från avståendet av de
fastigheter som det redan fattats beslut om, totalt cirka 0,26 milj. euro. I ekonomiplanen för
2021 har man dessutom beaktat de tilläggsbesparingar på 0,5 milj. euro som ska göras i
verksamhetsanslagsramarna samt det belopp på 0,24 milj. euro som saknas från det totala
besparingsmålet på 0,5 milj. euro som satts för processen att avstå från fastigheter. Man
strävar efter att få ekonomin i balans senast 2022.
Gemensamma kyrkorådet (1.11.2018 § 218) begär utlåtanden från församlingsråden och
samarbetskommissionen om förslaget till budget för 2019 samt verksamhets- och
ekonomiplan för 2019–2021. Utlåtandena ska avges senast torsdag 15.11.2018.
Församlingsrådet granskar särskilt de delar av budgeten som berör Vasa svenska församling.
Förslag:
Församlingsrådet godkänner budgetförslaget år 2019 och verksamhets- och ekonomiplanen år
2019-2021 för Vasa svenska församlings del enligt gemensamma kyrkorådets förslag.
Paragrafen justeras direkt.
Beslut
Församlingsrådet godkänner budgetförslaget år 2019 och verksamhets- och ekonomiplanen år
2019–2021 för Vasa svenska församlings del enligt gemensamma kyrkorådets förslag men vill
påpeka att det i tredje stycket i översikten över budgeten finns ett fel. Det påstås att det
strukturella underskottet är 1,030 miljoner euro medan det i verkligheten är 330 000 euro till
följd av att försäljningsintäkterna av engångsnatur från strandtomterna i Köklot överstiger
budgeten med 457 000 euro.
Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund, tfn. 044 480 8300.
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§ 170

Beviljande av avsked
Vikarierande diakon Anne Bjurbäck anhåller per brev 2.11.2018 om befrielse från tjänsten som
vikarierande diakon per 31.12.2018. Bjurbäck har valts till diakon i Malax församling med
tillträde 1.1.2019.
Förslag:
Församlingsrådet beviljar Anne Bjurbäck avsked från vikariatet som diakon per 31.12.2018.
Beslut
Beslut enligt förslaget.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn. 044 480 8300.
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§ 171

Anställning av vikarierande diakon
Anne Bjurbäck som beviljades avsked i föregående paragraf har av församlingsrådet anställts
som diakon Annina Herranens vikarie under hennes lagstadgade tjänstledighet 18.10.2018–
17.10.2019 (FR 6.9.2018 § 115).
Kyrkoherde Mikael Forslund föreslog under mötet att Susanne Blomqvist som för tillfället är
anställd som diakoniassistent i församlingen anställs som Annina Herranens vikarie för tiden
1.1.2019–17.10.2019.
Beslut
Församlingsrådet anställer Susanne Blomqvist som vikarierande diakon under tiden 1.1.2019–
17.10.2019. Lönen betalas enligt kravgrupp 502.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn. 044 480 8300.
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§ 172

Avlöning av diakoniassistent
Församlingen har haft en diakoniassistent 50 % sedan år 2007 (FR 18.1.2007 § 23). I början
avlönades diakoniassistenten med diakonins verksamhetsmedel och den resterande delen
togs från Famins fond.
År 2008 fastställdes lönen till kravgrupp 403. Under åren 2008, 2009 och 2010 togs 25 % av
lönen från lönemedel för byråsekreterartjänsten och 75 % från Famins fond.
Anställningen utökades år 2011 till 55 % (FR 22.9.2010 § 162). Lönen utbetalades
fortsättningsvis enligt kravgrupp 403. 25 % togs från lönemedel för byråsekreterartjänsten och
75 % från Famins fond.
Enligt beslut hösten 2013 ändrades arbetsavtalet till en tillsvidare anställning på 60 % från
1.1.2014. Lönen togs från lönemedlen för byråsekreterartjänsten 20 % och från Famins fond
80 %. (FR 23.10.2013 § 169)
Under vårterminen 2014 diskuterade församlingsrådet om diakoniassistenten skulle
omvandlas till en tjänst och varifrån lönen skulle tas. Församlingsrådet slog 11.6.2014 fast att
lönen för diakoniassistenten i sin helhet tas från den vakanta byråsekreterartjänsten (FR
11.6.2014 § 110).
Sommaren 2017 lyfte ekonomidirektör Juha Silander upp att befattningen avlönas med medel
från den allmänna förvaltningen, till vilken lönerna för byråsekreterarna hör.
Ekonomidirektören önskade att församlingen å det snaraste korrigerar detta.
Församlingsrådet 11.10.2017 (§ 151) beslöt att lönen för församlingens diakoniassistent i sin
helhet tas från Vasa svenska församlings diakonifond under tiden 1.1–31.12.2018.
Inledningsvis anställdes diakoniassistenten för att förhindra utmattning i arbetet. Idag är
diakoniarbetet uppbyggt enligt en modell med sex diakoniarbetare (515 %) med mottagning
på fem olika ställen runt om i Vasa. Framöver kommer mottagningen troligen att ske på fyra
olika ställen. Bedömningen är att diakoniassistenten (60 %) fortsättningsvis behövs. De totala
lönekostnaderna för diakoniassistenten uppgår år 2019 till 24 930 euro.
Ingen tjänst i Vasa svenska församling torde vara vakant under hela år 2019. Däremot blir en
kaplanstjänst vakant från 1.9.2019 och en barnledarbefattning under tiden 1.10.201931.12.2019. Två tjänsteinnehavare med kravgrupp 502 har beviljats partiell vårdledighet (80
%) fram tills 31.5.2020. Lönemedlen används fram tills 31.5.2019 av kyrkomusiken.
En lösning kunde vara att en del (25 %) av diakoniassistentens lön tas från lönemedlen, medan
den överskridande delen (75 %) tas från Vasa svenska församlings diakonifond.
I stadgarna för Vasa svenska församlings diakonifond framkommer i § 1 att ”syfte är att stöda
diakoniarbetet och förse detsamma med medel för verksamheten.” I § 4 framkommer att ”Av
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fondens avkastning överförs sjuttio (70) procent till utdelningsbara medel”. Enligt 3 § 3 mom.
besluter församlingsrådet ”om placering och ansvarar för utdelning av medel ur fonden”.
Medel för utdelning ur diakonifonden per 31.10.2018 meddelas på sammanträdet.
Förslag:
Lönen för församlingens diakoniassistent (60 %) tas under tiden 1.1-31.12.2019 fördelas så att
25 % av diakoniassistentens lön tas från lönemedlen, medan den överskridande delen (75 %)
tas från Vasa svenska församlings diakonifond.
Beslut
Beslut enligt förslaget.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn. 044 480 8300.
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§ 173

Anhållan om medel från Vasa svenska församlings diakonifond
Diakonikommittén har årligen beviljats 15 000 euro från Vasa svenska församlings diakonifond,
tidigare Famins fond, till diakonikommitténs understödsmedel.
Diakonikommittén (4.10.2018 § 31) anhåller om att församlingsrådet år 2019 ställer 15 000
euro till diakonikommitténs dispositionsmedel.
Förslag:
De i budgeten beviljade medlen år 2019 på 15 000 euro överförs från Vasa svenska församlings
diakonifond till diakonikommitténs understödsmedel.
Beslut
Beslut enligt förslaget.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn. 044 480 8300.
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§ 174

Verksamhetsplan 2018-2019 för konfirmandarbetet
I enlighet med reglementet för skriftskolan i Vasa svenska församling godkänner
församlingsrådet årligen en verksamhetsplan för konfirmandarbetet.
Av verksamhetsplanen bör framgå det uppskattade antalet konfirmander och
konfirmandgrupper, formerna för skriftskolan, tidpunkterna för skriftskolans inledning och
avslutning, konfirmationerna, de ansvariga lärarna, platserna för undervisningen, behovet av
övriga lokaler och övrig personal och läroböckerna som skall användas. Vidare bör det framgå
hur de olika arbetsformerna deltar i konfirmandarbetet, hur det lokala samarbetet med
föräldrarna och skolorna läggs upp samt hur man har för avsikt att gå tillväga med skriftskolor
för olika specialgrupper.
Vasa svenska församling har skriftskolåret 2018-2019 en vintergrupp, en dagskriftskola och
fem sommarläger. Sammanlagt 125 konfirmander deltar i konfirmandundervisningen.
Konfirmandansvariga Heidi Mäkelä har sammanställt årsplanen för konfirmandarbetet
skriftskolåret 2017-2018 (bilaga 3).
Grupperna, konfirmandernas antal och ledare:
Centrum vinter (7 konf.) – Mikael Forslund, Heidi Mäkelä
Dagskriftskola (17 konf.) – Malin Lindblom, Piritta Pitkämäki Ihatsu
Alskat 1 (25 konf.) – Anders Lundström, Piritta Pitkämäki Ihatsu
Alskat 2 (19 konf.) – Hanna Jern, Heidi Mäkelä
Alskat 3 (24 konf.) – Patrica Strömbäck, Heidi Mäkelä, Sofia Böckelman
Alskat 4 (22 konf.) – Hanna Jern, Sofia Böckelman
Alskat 5 (11 konf.) – Patrica Strömbäck, Sofia Böckelman
Rekommendationen är att det ska finnas åtminstone en vuxen ledare för varje påbörjad grupp
med tio unga, hjälpledarna medräknade. Därtill framkommer att antalet konfirmander bör
vara högst 25 per grupp.
Förslag:
Församlingsrådet godkänner årsplanen för konfirmandarbetet.
Beslut
Beslut enligt förslaget.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn. 044 480 8300.
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§ 175

Obetalda lägeravgifter
Anhållan om obetalda lägeravgifter ska enligt beslut i Gemensamma kyrkorådet 21.9.2006
behandlas av församlingsrådet.
En familj har inte betalt avgiften för sin ungdoms deltagande i konfirmandundervisningen
under läsåret 2017-2018. Den obetalda räkningen uppgår till 51 €. Kostnaderna tas från
skriftskolverksamheten 495000. 102 2350 000.
Förslag:
Kostnaderna för den obetalade fakturan på 51 € konteras som kreditförlust på kostnadsstället
skriftskolverksamheten 495000. 102 2350 000.
Beslut
Beslut enligt förslaget.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn. 044 480 8300.
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§ 176

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.

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

2.

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, vilket innebär att 2 100 euro finns kvar för höstens utdelning.
En ansökan har inkommit efter vårens utdelning och den kom från Kyrkans ungdom för
ordnandet av Midsummer festivalen 23.6.2018 på Pörkenäs lägergård. Arbetsgruppen har
behandlat ansökan och konstaterat att nödvändiga uppgifter saknas samt att det är tveksamt
om ansökan uppfyller kriterierna. Arbetsgruppen föreslår att ansökan avslås.
Förslag:
Ansökan om understöd för ordnandet av Midsummer festivalen 2018 på Pörkenäs lägergård
avslås.
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Beslut
Beslut enligt förslaget.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn. 044 480 8300.
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§ 177

Beviljande av förtjänsttecken till förtroendevalda 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. Förtjänsttecken till förtroendevalda anhålles i slutet av
mandatperioden.
Förtjänsttecknen fås från Kirkkopalvelut till ett värde av 95 euro (guld) och 49 euro (silver).
Förtroendevalda som detta år kunde komma i fråga för förtjänsttecknet i guld är:
Kristina Stenros

sekreterare i kapellrådet i Sundom kapellförsamling sedan år
1987

Stefan Strang

vice ordförande i kapellrådet i Sundom kapellförsamling sedan år
1987 samt medlem av familjerådgivningscentralens direktion
åren 1977-1994, 2003-2012 samt viceordförande 1995-1997.

Rose-Marie Dahlgren-Sand söndagsskollärare i trettio år, barnombud och medlem i
direktionen för barnverksamheten och barnkommittén,
förtroendevald i församlingsrådet
Förtroendevalda som detta år kunde komma i fråga för förtjänsttecknet i silver är:
Gunnel Granlid

medlem och kassör i kapellrådet i Sundom kapellförsamling
sedan år 1991 samt ersättare och medlem i församlingsrådet i
Vasa svenska församling under mandatperioden 2015-2018.

Folke Jungner

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma
kyrkorådet i Vasa kyrkliga samfällighet åren 1985-1994, 20072018 samt medlem i församlingsrådet i Vasa svenska församling
2007-2010 samt i Tammerfors svenska församling 1971-1974.

Kristina Nybäck-Käld

medlem i kapellrådet i Sundom kapellförsamling sedan år 1999.

Olle Victorzon

ersättare eller medlem i gemensamma kyrkofullmäktige i Vasa
kyrkliga samfällighet sedan år 1999 och ersättare eller medlem i
församlingsrådet i Vasa svenska församling sedan år 2003.
Viceordförande i församlingsrådet 2015-2018 och i direktionen
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för sjukhussjälavården 2009-2010. Medlem av Vasa svenska
församlings diakonidirektion 2006-2008.
Förslag:
Församlingsrådet föreslår för biskopen i Borgå stift och Kyrkans central för det svenska arbetet
att
a) Kristina Stenros och Stefan Strang tilldelas förtjänsttecken i guld för att de verkat som
förtroendevalda i Sundom kapellförsamling sedan år 1987
b) Rose-Marie Dahlgren-Sand tilldelas förtjänsttecknet i guld för uppgifter inom
församlingens barnverksamhet, främst söndagsskolan, i över 30 år
c) Gunnel Granlid och Kristina Nybäck-Käld tilldelas förtjänsttecken i silver för att de
verkat som förtroendevalda i Sundom kapellförsamling i över 20 år
d) Folke Jungner och Olle Victorzon tilldelas förtjänsttecken i silver för
förtroendeuppdrag i över 20 år
Beslut
Beslut enligt förslaget.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn. 044 480 8300.
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§ 178

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.
Församlingsrådet 9.10.2018 (§ 145) beslöt att julmiddag avnjuts i samband med
församlingsrådets sista möte för den här mandatperioden. Platsen och klockslaget fastslås på
följande möte.
Evangeliska centret tar inte emot församlingsrådet pga. att gruppen är för liten. Strampen
serverar julbord för 45 €/person.
Förslag:
Församlingsrådet fattar beslut om eventuell julmiddag.
Beslut
Församlingsrådet äter julmiddag på restaurang Strampen 12.12.2018 efter församlingsrådets
fotografering och sammanträde.

Tilläggsinformation om ärendet kan vid behov ges av ordförande Mikael Forslund,
tfn. 044 480 8300.
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§ 179

På mötet väckt ärende
Anna Sundback har fått respons av en församlingsmedlem efter ljuständningen i
Trefaldighetskyrkan på Alla helgons dag. Personen ansåg att det skulle vara bättre om namnen
på de jordfästa skulle läsas upp i den ordning de dött istället för i alfabetisk ordning som nu
var fallet. Församlingsrådet diskuterade saken och kom fram till att det trots allt är bättre att
de avlidna läses upp i alfabetisk ordning, men att liturgen bör betona detta så att de
närvarande är medvetna om ordningen.

§ 180

Anmälningsärenden
a) Församlingsrådets sista sammanträde för mandatperioden hålls onsdag 12.12 kl. 17.00 i
Lilla församlingssalen. Församlingsrådet fotograferas. Efter mötet avnjuts julmiddag.
b) Kyrkoherdens beslutsförteckning §§ 70-78/2018 samt beslutsförteckning i Populus under
oktober 2018. Vice ordförande granskade kyrkoherdens beslutsförteckningar efter § 172
och avlägsnade sig därefter.
c) Beslut 15.10.2018 av notarien i Borgå stift
Prosten Anders Kronlund förordnas till församlingspastor på deltid (60 %) 1.11-31.12.2018
i Vasa svenska församling, mot åtnjutande av den lön behörig myndighet fastställer.
d) Kristliga folkhögskolan i Nykarleby tackar per brev för det ekonomiska stöd skolan fått
under år 2018 och vädjar om verksamhetsbidrag och kollekt år 2019.
e) Kyrkostyrelsens cirkulär
14/2018 Anmälning av inkomstskattesatsen 2019 till skatteförvaltningen
15/2018 Modellreglemente för konfirmandundervisningen
1672018 Den nya lagen om för- och efternamn träder i kraft 1.1.2019
f)

Kyrkans arbetsmarknadsverks cirkulär
A7/2018 Förberedelse för införande av prestationstillägg hösten 2018

g) Kyrkoherde Mikael Forslund berättade om två tillfällen där representanter för
församlingarna i Korsholm och Vasa hade träffats och funderat på frågor kring en eventuell
kommunsammanslagning. Diskussionerna har varit lugna och givande. Fem arbetsgrupper
med både anställda och förtroendevalda har bildats (1. verksamhet, gudstjänster och
kanslifunktioner, 2. ekonomin och kyrkoskatten, 3. fastigheter, 4. gravgården, 5.
dataprogram).
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§ 181

Barnkonsekvensanalys av ärendena
Beredningsgruppen har prövat ärendena enligt barnkonsekvensanalysen. Frågan om hur
barnverksamheten påverkas av en flytt från Dragnäsbäcks kyrka har analyserats tidigare (FR
7.3.2017).
Förslag:
Inga ärenden har konsekvenser för barn.
Beslut
Beslut enligt förslaget.

§ 182

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

§ 183

Sammanträdets avslutning
Sammanträdet avslutades kl. 20.30 med bön om Herrens välsignelse.
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