Protokoll fört vid sammanträde med
församlingsrådet i Sibbo svenska
församling onsdagen den 9.1.2019
kl. 19.04–20.31 i Kyrkoby
församlingshem.
Ordförande: Helene Liljeström
Sekreterare: Mikael Grönroos
§1
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE OCH INLEDNINGSANDAKT
Sammanträdet öppnades av ordföranden klockan 19.04, varefter hon förrättade
inledningsandakt.
§2
KONSTITUERING
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört, då kallelse jämte
föredragningslista inom föreskriven tid tillställts ledamöterna elektroniskt och då 11 ordinarie
ledamöter, 1 suppleant, ordförande och sekreterare var närvarande.
Närvarande var ordinarie ledamöter Anders Backström, Magnus Engblom, Ann-Britt
Gustafsson, Carola Juselius, Hans Lampenius, Ingela Lindholm, Caj-Gustav Lydman, Paula
Lönnroth, Ingeborg Wickholm, Tom Wickholm och Sven Gustav Åström samt suppleanten
Vidar Lindqvist, ordförande Helene Liljeström och sekreterare Mikael Grönroos.
Till protokolljusterare utsågs enhälligt Paula Lönnröth och Ann-Britt Gustafsson.
Föredragningslistan fastställdes i enlighet med den utfärdade kallelsen med tillägget Val av
barnombud i § 7 Övriga ärenden.
Kallelsen jämte föredragningslista bifogas protokollet (bilaga 1/ § 2).
§3
ANMÄLNINGSÄRENDEN
1. Kyrkoherden informerade det nyvalda församlingsrådet om vilka elektorer som valts
att representera Sibbo svenska församling i biskopsvalet.
Församlingens elektorer är: Anders Backström, Magnus Engblom, Ingela Lindholm,
Barbro Lindqvist, Caj-Gustav Lydman, Isabella Munck, Milja Westerlund och Sven
Gustav Åström.
2. Den 12 februari anordnas en valpanel med biskopskandidaterna. Panelen hålls klockan
18 på G18 i Helsingfors.
3. Under våren och försommaren ordnas kyrkoherdeval i Sibbo svenska församling.
Tidtabellen är ännu öppen men det troliga är att valet kan ske söndagen den 2 juni.
Huruvida den tidtabellen håller beror på hur snabbt ansökningsprocessen fortskrider
vid domkapitlet.
4. Kyrkoherden hälsade de förtroendevalda välkomna till välsignelse i samband med
kyndelsmässodagens gudstjänst i Sibbo kyrka den 3 februari.
5. För kännedom antecknades fridagsplanen för prästerna (bilaga 1/ § 3).
6. För kännedom antecknades kyrkoherdens beslutsförteckning för tiden 1.11.20189.1.2019 (bilaga 2 § 3)
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§4
VAL AV VICE ORDFÖRANDE FÖR PERIODEN 2019-20
Församlingsrådets vice ordförande väljs för en period på två år.
Förslag:
Församlingsrådet väljer vice ordförande för år 2019 och 2020.
Beslut:
Anders Backström föreslogs till posten som vice ordförande. Inga andra kandidater föreslogs
och församlingsrådet valde enhälligt Backström till vice orförande i två år.
Barnkonsekvensanalys: Beslutet inverkar inte på barn och unga.

§5
VAL AV SEKRETERARE FÖR PERIODEN 2019-20
Församlingsrådets sekreterare väljs för en period på två år.
Förslag:
Församlingsrådet väljer sekreterare för år 2019 och 2020.
Beslut:
Informationssekreterare Mikael Grönroos föreslogs till posten som sekreterare. Inga andra
kandidater föreslogs och församlingsrådet valde enhälligt Grönroos till sekreterare i två år.
Barnkonsekvensanalys: Beslutet inverkar inte på barn och unga.

§6
INFORMATION OCH DISKUSSION OM FÖRSAMLINGSRÅDETS ARBETE SAMT OM
DET GEMENSAMMA ARBETET I SAMFÄLLIGHETEN
Församlingsrådet bekantade sig med församlingsrådets reglemente, som delades ut på mötet.
(bilaga 1/ § 6)
Församlingsrådet bekantade sig med rådets arbetsuppgifter utgående från boken Göra skillnad
– Handbok för förtroendevalda, som delats ut till de förtroendevalda.
Barnkonsekvensanalys: Beslutet inverkar på personer i alla åldrar, även barn och unga.

§7
ÖVRIGA ÄRENDEN
Val av två barnombud för perioden 2019-2022.
Beslut:
Ingela Lindholm och Isabella Munck valdes till barnombud.
Barnkonsekvensanalys: Beslutet inverkar på barn och unga genom att det finns personer som
är utsedda att bevaka barns och ungas intressen i beslutsfattandet.
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§8
SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Sammanträdet avslutades kl. 20.31 varvid ordföranden meddelade besvärsanvisning, som
bifogas protokollet (bilaga 1/ § 8).

Ort och tid som ovan,

Helene Liljeström

Mikael Grönroos

ordförande

sekreterare

Justerat och godkänt:

Ann-Britt Gustafsson

Paula Lönnroth

protokolljusterare

protokolljusterare
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