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§ 59

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

§ 60

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 7.5.2018 och beredningen per e-post 9.5.2018 och post 11.5.2018. Förutom
ordförande var 13 medlemmar närvarande.
Ett av församlingens ombud på Ungdomens kyrkodagar Zacharias Böckelman deltog i mötet
§§ 59-63.

§ 61

Val av två protokolljusterare
Förslag: Till protokolljusterare väljs Anders Kronlund och John Åsvik.
Beslut
Till protokolljusterare valdes John Åsvik och Olle Victorzon.

§ 62

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes efter komplettering av ett på möte väckt ärende.

§ 63

Protokoll från Ungdomens kyrkodagar 2018
Vasa svenska församlings ombud på Ungdomens kyrkodagar (UK) 2018 berättar om dagarna
och presenterar sammandraget av UK:s beslut 2018.
Förslag:
Sammandraget av Ungdomens kyrkodagars beslut år 2018 antecknas för kännedom.
Beslut
Zacharias Böckelman presenterade besluten från UK 2018. Församlingsrådet tackade för
presentationen och för det goda arbete som UK utför. Protokollet antecknades för kännedom.
Ulla Salmenheimo-West kom under presentationen.

Protokolljusterarnas initialer

Utdragets riktighet bestyrker

VASA SVENSKA FÖRSAMLING

PROTOKOLL 4/2018

2

Församlingsrådets sammanträde onsdag 16.5.2018 kl. 18.00–21.30.
Plats: Lilla församlingssalen, Skolhusgatan 26 gatuplan

§ 64

Protokoll från kommittén för missionsarbetet
Protokoll från kommittén för missionsarbetet 15.2.2018 läggs fram.
Förslag:
Protokollet antecknas för kännedom.
Beslut
Protokollet antecknades för kännedom.

§ 65

Protokoll från kommittén för barnverksamheten
Protokoll från kommittén för barnverksamheten 10.4.2018 läggs fram.
Förslag:
Protokollet antecknas för kännedom.
Beslut
Protokollet antecknades för kännedom.

§ 66

Protokoll från distriktsrådet i Dragnäsbäck-Gerby
Protokoll från distriktsrådet i Dragnäsbäck-Gerby 2.5.2018 läggs fram.
Förslag:
Protokollet antecknas för kännedom.
Beslut
Protokollet antecknades för kännedom.

Protokolljusterarnas initialer

Utdragets riktighet bestyrker
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§ 67

Församlingens representanter till Finska missionssällskapets missionsfest och årsmöte
Finska missionssällskapets missionsfest firas i 25–27.5.2018 i Kuopio. Under lördagen
26.5.2018 hålls Finska missionssällskapets årsmöte.
Missionskommittén (1/2018 § 13) föreslår för församlingsrådet att Ann-Katrin och Tor-Erik
Store är Vasa svenska församlings officiella delegater på årsmötet. Kostnader för tåg och logi
uppgår sammanlagt till 460 euro. Kostnaderna delas mellan missionsarbetet (437200.102
2260 000) och allmänt församlingsarbete (437200.102 2900 000).
Missionssekreterare Martin Sandberg uppmanar församlingsrådet att ta ställning tillvalet av
representanter och hur kostnaderna ersätts.
Förslag:
Församlingsrådet utser Ann-Katrin och Tor-Erik Store till församlingens representanter vid
Finska missionssällskapets missionsfest 25–27.5.2018 och till församlingens delegater vid
årsmötet 26.5.2018.
Kostnaderna delas mellan missionsarbetet (437200.102 2260 000) och allmänt
församlingsarbete (437200.102 2900 000).
Beslut
Beslut enligt förslaget.

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

Protokolljusterarnas initialer

Utdragets riktighet bestyrker
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§ 68

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).
Ansökan sker via 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 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.
Arbetsgruppen har sammanträtt 24.4.2018 och förslag till fördelning av understöd finns i
bilaga 1.
Förslag:
Församlingsrådet besluter
arbetsgruppens förslag.

om

utdelning

av

församlingsrådets

understöd

enligt

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

Protokolljusterarnas initialer

Utdragets riktighet bestyrker
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§ 69

Anhållan om att avbryta tjänstledighet

Innehåller personliga uppgifter

Protokolljusterarnas initialer

Utdragets riktighet bestyrker
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§ 70

Förlängning av vikariat
Vikarierande ledare för barnverksamheten Terese Söderman anhåller per e-post 30.4.2018 om
att barnledare Ida Bergs vikariat förlängs under den tid barnledare Camilla Andersson är
studieledig, dvs. fram tills 28.2.2019.
Församlingsrådet 7.6.2017 (§ 103) beviljade barnledare Camilla Andersson studieledighet
under tiden 21.8.2017–30.11.2018. Samtidigt beslöts att kyrkoherden får anställa en
vikarierande barnledare 88 % för ett år från och med 14.8.2017 samt utse en rekryteringsgrupp
att bereda kyrkoherdebeslutet. (FR 7.6.2017 § 108 a)
Barnledarvikariatet söktes av Ida Berg. Berg intervjuades 28.6.2017 av rekryteringsgruppens
medlemmar: ordförande för kommittén för barnverksamheten Solveig Wallin och vik. ledare
för barnverksamheten Terese Söderman. Berg har avlagt den av biskopsmötet godkända
examen inom barn- och familjearbete och uppfyller därmed de formella behörighetskrav som
ställs på kyrkans barnledare.
I enlighet med församlingsrådets reglemente 8 § 1.2 anställde kyrkoherden (29.6.2017 § 79)
barnledare Ida Berg som vikarierande barnledare 88 % i Vasa svenska församling under tiden
14.8.2017–13.8.2018.
Församlingsrådet 7.12.2017 (§ 202) beviljade barnledare Camilla Andersson förlängd
studieledighet för tiden 1.12.2018–28.2.2019 för studier vid Axxell. Ärendet konstaterades ha
konsekvenser för barn och att barnkonsekvensanalysen sker i maj 2018.
Terese Söderman meddelar att Anderssons studieledighet har direkta konsekvenser för barn
och barnverksamheten. Om ingen vikarie anställs, kan den nuvarande verksamheten inte
genomföras.
Barnledare Ida Berg är tillfrågad om intresse att fortsätta som vikarie och hon har meddelat
att hon gärna fortsätter.
Förslag:
Församlingsrådet förlänger Ida Bergs vikariat som barnledare i Vasa svenska församling under
Camilla Anderssons studieledighet eller fram tills 28.2.2019.
Beslut
Beslut enligt förslaget.

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

Protokolljusterarnas initialer

Utdragets riktighet bestyrker
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§ 71

Inledande arbete med budgetförslaget år 2019
Gemensamma kyrkorådet godkände på sammanträdet 22.3.2018 § 60 att sparåtgärderna åren
2019–2021 förverkligas i enlighet med det sparfördelningsförslag som styrgruppen för
personalplanen (Ohjausryhmä) gett i sin slutrapport. I rapporten framkommer att svenska
församlingen utöver det tidigare fastslagna sparkravet på 208 500 € ska spara ytterligare 144
500 € år 2021.
I förhållande till 2017 års budget ska svenska församlingen spara följande:

Vasa svenska församling

2019
208 500 €

2020
208 500 €

2021
353 000 €

Församlingsrådet beslöt 8.11.2017 att Vasa svenska församling ska spara sin andel på 208 500
euro enligt följande:
Verksamhetsmedel
Enligt arbetsformsgruppernas förslag
Kyrkpressen
Lönemedel
Söndagsskolsekreteraren (obesatt)
Församlingspastor (60 % arbetstid)
Permittering av hela personalen en vecka
Sammanlagt

152 100,59 100,93 000,56 400,11 000,20 800,24 600,-______________
208 500,-

Enligt ekonomidirektörens information 2.5.2018 torde ramen för verksamhetsmedlen år 2019
uppgå till 258 850 €.
Församlingsrådets arbetsgrupp ”ekonomigruppen” har 13.4.2018 sammanträtt och föreslår
för församlingsrådet att det tar ställning till om prenumerationen av Kyrkpressen upphör helt
och hållet 31.12.2018. På så sätt kunde 50 000 euro fördelas om i det tidigare godkända
sparprogrammet. Ett beslut i frågan måste fattas av församlingsrådet 16.5.2018, så att
sektorsansvariga kan påbörja arbetet med budgetförslaget för år 2019.
Barnledare Marita Borg har meddelat att hon ämnar avgå med pension under hösten 2019,
troligen 30.9.2019. Barnverksamheten har in sitt sparprogram räknat med att befattningen på
88 % sänks till 50 %. Ekonomigruppen har däremot räknat med att befattningen inte
ledigförklaras, eftersom inga andra anställda går i pension under de kommande tre åren.

Protokolljusterarnas initialer

Utdragets riktighet bestyrker
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Församlingen kunde spara sin andel år 2019 på följande sätt:
Verksamhetsmedel
Enligt arbetsformsgruppernas förslag
Kyrkpressen
Lönemedel
Söndagsskolsekreteraren (obesatt)
Barnledare (3 månaders lön)
Sammanlagt

189 100,46 100,143 000,19 400,11 000,8 400,-______________
208 500,-

På detta sätt kan församlingen se över tjänstestrukturen inför år 2021 då ytterligare 144 500
euro ska sparas.
Förslag:
a) Vasa svenska församling upphör att prenumerera på Kyrkpressen från och med 1.1.2019.
b) Medlen som reserverats för Kyrkpressen år 2019 (50 000 euro) fördelas om, så att
personalen inte permitteras, församlingspastorn fortsätter på heltid och de resterande
medlen fördelas mellan sektorerna.
c) Barnledarbefattningen ledigförklaras inte, när barnledare Marita Borg avgår med pension.
Beslut
Efter livlig diskussion omfattade församlingsrådet beredningsgruppens förslag a och c. Ett
motförslag gällande sparåtgärderna presenterat av John Åsvik och understött av Johan
Backholm vann i omröstningen med tio röster mot tre röster. Två medlemmar röstade blankt.
Församlingsrådet beslöt således följande:
a) Vasa svenska församling upphör att prenumerera på Kyrkpressen från och med 1.1.2019.
b) I förhållande till budgeten år 2017 sparar Vasa svenska församling sin andel på 208 500
euro på följande sätt:
Verksamhetsmedel
Enligt arbetsformsgruppernas förslag
Kyrkpressen
Lönemedel
Söndagsskolsekreteraren (obesatt)
Övriga lönekostnader
Barnledare (3 månaders lön)
Sammanlagt
Protokolljusterarnas initialer

168 300,25 300,143 000,40 200,11 000,20 800,8 400,-______________
208 500,Utdragets riktighet bestyrker
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c) Barnledarbefattningen ledigförklaras inte, när barnledaren avgår med pension.

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

Protokolljusterarnas initialer

Utdragets riktighet bestyrker
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§ 72

Den vakanta kaplanstjänsten
Församlingsrådet 16.8.2017 (§ 118) konstaterade att tjänstestrukturen i Vasa svenska
församling måste ses över utgående från kyrkans grundläggande uppgift. Församlingsrådet
beslöt därför att föreslå för domkapitlet i Borgå stift att kaplanstjänsten inte ledigförklaras i
detta skede utan lediganslås våren 2018 för att kunna tillträdas 1.9.2018.
Ekonomigruppen har diskuterat frågan 13.4.2018 och den anser att den vakanta
kaplanstjänsten ännu inte borde lediganslås, pga. ekonomiska skäl. Tanken var att erbjuda t.f.
kaplan Camilla Brunell ett fortsatt vikariat, men hon har avböjt erbjudandet.
Gemensamma kyrkorådet har 15.6.2017 (§ 145) gett instruktioner för balansering av
ekonomin i Vasa kyrkliga samfällighet. I instruktionerna framgår följande:
Utöver att genomföra de sparidéer som arbetsformsgrupperna, församlingsråden och gemensamma kyrkorådet
kommit med bör balanseringen av ekonomin främjas genom bland annat följande åtgärder:






om möjligt anställs inga vikarier
om möjligt förlängs inte arbets- och tjänsteförhållanden som ingåtts för viss tid
arbets- och tjänsteförhållanden som blir vakanta besätts först efter seriöst övervägande
församlingarna och samfälligheten uppmuntras att genomföra sparåtgärder på eget initiativ redan
under åren 2017–2018

År 2021 minskas församlingens budgetmedel med 144 500 euro. Fram tills dess görs en
omorganisering av församlingens verksamhet där tjänstestrukturen samtidigt ses över. Under
denna period behövs kaplanen för att utföra pastoralt arbete.
Förslag:
Församlingsrådet ber domkapitlet att inte ledigförklara den vakanta kaplanstjänsten i Vasa
svenska församling pga. ekonomiska skäl, utan tillförordna en kaplan för tiden 1.9.2018–
31.8.2019.
Beslut
Församlingsrådet ber domkapitlet att inte ledigförklara den vakanta kaplanstjänsten i Vasa
svenska församling pga. ekonomiska skäl, utan tillförordna pastor Hanna Jern till t.f. kaplan för
tiden 1.9.2018–31.8.2019.
Paragrafen justerades på mötet.

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

Protokolljusterarnas initialer

Utdragets riktighet bestyrker
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§ 73

Anhållan om tjänstledighet
T.f. kaplan Camilla Brunell anhåller per brev 2.5.2018 om tjänstledighet utan lön för perioden
1.9.2018–31.8.2019 för att under samma tid fungera som t.f. kyrkoherde i Replot församling.
Brunell är anställd av församlingen som församlingspastor. Tjänstledigheten som Brunell
anhåller om är prövningsbaserad.
Brunell meddelar att om tjänstledigheten inte beviljas, anhåller hon om att förordnandet som
församlingspastor upphör.
Enligt KO 6:8 beviljar domkapitlet tjänstledighet som varar längre än två månader för
innehavare av prästtjänst i församlingen. Om en innehavare av en prästtjänst i en församling
anhåller om tjänstledighet som varar längre än två månader på andra grunder än sjukdom eller
familjeledighet, ska han eller hon till sin ansökan foga ett utlåtande av kyrkorådet eller
församlingsrådet (KO 8:9).
Förslag:
Församlingsrådet förordar för domkapitlet i Borgå stift att Camilla Brunell beviljas
tjänstledighet utan lön för tiden 1.9.2018–31.8.2019 för att under samma tid fungera som t.f.
kyrkoherde i Replot församling.
Beslut
Beslut enligt förslaget.
Paragrafen justerades på mötet.

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

Protokolljusterarnas initialer
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§ 74

På mötet väckt ärende
Siv-Britt Höglund initierade frågan om hur EU:s dataskyddsförordning ska tillämpas i de fall där
församlingsbor handhar uppgifter på personer som deltar eller har deltagit i församlingens
verksamhet t.ex. körregister.
Beslut
Ärendet bereds till följande möte.

§ 75

Anmälningsärenden
a) Kyrkoherdens beslutsförteckning §§ 28-34/2018 samt beslutsförteckning i Populus under
april 2018. Viceordförande granskade kyrkoherdens beslutsförteckningar.
b) Kollekter under konfirmationerna
Under konfirmationerna 6.5 kl. 10 i Sundom kyrka och kl. 13 i Trefaldighetskyrkan uppbärs
i enligt konfirmandgruppernas val kollekt till vård av minderåriga flyktingar eller
asylsökande som är traumatiserade av krig eller som utsatts för tortyr.
c) Rapport från Förtroendeforum
Församlingsförbundet ordnade en inspirationsdag för församlingens förtroendevalda
21.4.2018 i Jakobstad. Sex församlingsrådsmedlemmar deltog. Deltagarna rapporterade
från dagen.
d) Kyrkostyrelsens cirkulär
7/2018 Utbildningsstyrelsen och kyrkostyrelsen skickar gemensamt brev om församlingsvalet till läroanstalter, församlingar och kyrkliga samfälligheter
8/2018 Parallella medlemsregister i församlingarna
9/2018 Förslag till mottagare av pro ecclesia-medaljen och ordensförslag för
självständighetsdagen 2018

§ 76

Barnkonsekvensanalys av ärendena
Beredningsgruppen har prövat ärendena enligt barnkonsekvensanalysen och konstaterar att §
69 och § 70 har konsekvenser för barn.
Förslag:
Församlingsrådet konstaterar att § 69 och § 70 har konsekvenser för barn.
§ 69 Arbetsuppgifterna för ledaren för barnverksamheten fördelas bland den ordinarie
personalen så att de negativa konsekvenserna minskas.

Protokolljusterarnas initialer
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§ 70 Om en vikarie inte anställs, påverkas barnverksamheten negativt. En vikarierande
barnledare bör anställas, så att barnverksamheten inte påverkas.
Beslut
Beslut i enlighet med förslaget. Arbetsuppgifterna för ledaren för barnverksamheten fördelas
bland den ordinarie personalen så att de negativa konsekvenserna minskas (§ 67). Ida Berg
anställdes som vikarie (§ 70).

§ 77

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

§ 78

Sammanträdets avslutning
Ordförande avslutade sammanträdet kl. 21.30 med bön om Herrens välsignelse.
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