SIBBO KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
Gemensamma kyrkorådet
Tid:
Plats:
Närvarande:

Frånvarande:

PROTOKOLL V / 2021

tisdag 11.5.2021 kl. 18.00 – 19.16
Elektroniskt sammanträde via Teams -förbindelse
Juha Ilonen
ordf.
Tuomas Alaterä
vice ordf.
Carola Juselius
medlem
Kaarlo Kuntsi
medlem
Hans Lampenius
medlem
Paula Lönnroth
suppleant
Maija-Liisa Sahlbom
medlem
Magnus Engblom
Marketta Mattila
Camilla Ekholm
Jenna Rask-Backman
Timo Yrjönen

gkf ordf.
gkf viceordf.
kyrkoherde
ekonomichef, sekreterare
fastighetschef

Anders Backström

medlem

45
ÖPPNANDE AV SAMMANTRÄDET OCH INLEDNINGSANDAKT
Ordförande Juha Ilonen öppnade sammanträdet och kyrkoherde Camilla Ekholm höll en inledningsandakt.
46
KONSTITUERING
Konstaterande av lagenlighet och beslutsförhet, val av protokolljusterare, sammanträdets arbetsordning
Förslag: Till protokolljusterare väljs Tuomas Alaterä och Hans Lampenius.
Beslut: Sammanträdet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.
Den med kallelsen utskickade föredragningslistan godkändes som sammanträdets arbetsordning. Till protokolljusterare valdes Tuomas Alaterä och Hans
Lampenius.
47
PROTOKOLLET TILL PÅSEENDE
Förslag: Det justerade protokollet framläggs till påseende i församlingarnas
pastorskanslier under tiden 18.5.2021 – 1.6.2021.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
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48
GODKÄNNANDE AV SIBBO KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETS MILJÖPROGRAM 2022 –
2026
Förslagets beredare och föredragande: fastighetschefen och ekonomichefen
Gemensamma kyrkorådet godkände på sitt föregående sammanträde
(29.4.2021) det preliminära miljöprogrammet 2022–2026 och beslöt att skicka
utkastet på remiss till församlingsråden samt gravgårdsdirektionen och samarbetskommittén. Församlingsrådens, gravgårdsdirektionens och samarbetskommitténs utlåtanden finns som bilaga 1 /48 §.
Som bilaga 2 /48 § finns förslaget till Sibbo kyrkliga samfällighets miljöprogram
2022–2026. I det föregående sammanträdet beslöt gemensamma kyrkorådet
att be om auditering från Helsingfors och Borgå stift.
Förslag: Gemensamma kyrkorådet
1. godkänner Sibbo kyrkliga samfällighets miljöprogram 2022–2026 som finns
i bilaga 2 /48 §
2. beslutar skicka miljöprogrammet till gemensamma kyrkofullmäktige för kännedom
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt. Församlingsrådens, gravgårdsdirektionens och samarbetskommitténs utlåtanden behandlades vid sammanträdet
och följande ändringar gjordes i miljöprogrammet utgående från utlåtandena:
- punkt 2, fjärde åtgärden: tillsattes …särskilt …och tidningen Östnyland
- punkt 3, andra och tredje åtgärden: ordet vägkarta ändrades till ordet plan
- punkt 4, första åtgärden: ordet uppdaterar ändrades till ordet uppgör
- punkt 4, andra åtgärden: tillsattes …för alla åldersgrupper
- punkt 4, tredje åtgärden: tillsattes …till Kyrkobyn med dess kyrkor samt till
Söderkulla kyrka och Kyrkoby begravningsplats
- punkt 7, andra åtgärden: tillsattes …elektronisk…
Därtill beslöt gemensamma kyrkorådet att skilt uppgöra riktlinjer för belöning
av miljöarbete.
BKA: Gjord vid det föregående sammanträdet, där det preliminära miljöprogrammet godkändes.
49
ÖVRIGA ÄRENDEN
Inga övriga ärenden.
50
BESVÄRSANVISNING
Bilaga 1 /50 §.
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51
SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Ordförande avslutade sammanträdet kl. 19.16.
Tid och plats som ovan
Juha Ilonen
ordförande

Jenna Rask-Backman
sekreterare

Protokollet är justerat och godkänt:
Tuomas Alaterä

Hans Lampenius

Härmed intygas, att protokollet varit till påseende 18.5.2021 – 1.6.2021.
Kristina Holm
byråsekreterare
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