Protokoll fört vid sammanträde med
församlingsrådet i Sibbo svenska
församling onsdagen den 27.2.2019
kl. 19.00–21.30 i Kyrkoby
församlingshem.
Ordförande: Helene Liljeström
Sekreterare: Mikael Grönroos
§1
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE OCH INLEDNINGSANDAKT
Sammanträdet öppnades av ordföranden klockan 19.00, 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, Paula Lönnroth, Rune Packalén,
Ingeborg Wickholm, Tom Wickholm och Sven Gustav Åström samt suppleanten Vidar
Lindqvist, ordförande Helene Liljeström och sekreterare Mikael Grönroos.
Till protokolljusterare utsågs enhälligt Anders Backström och Magnus Engblom.
Föredragningslistan fastställdes i enlighet med den utfärdade kallelsen med följande tillägg i §3
Anmälningsärenden: Presentation av kantorernas fridagsplan, anmälning till utbildningsdagen
för förtroendevalda, samt rehabilitering av en av församlingens medarbetare, Kärlekens väg, det
förestående valet av kyrkoherde samt förtroendeforum i Tallinn 10.5.
Till §7 Övriga ärenden fogasdes Carola Juselius motion om att lägga ut de förtroendevaldas
uppgifter samt förtroendeorganens protokoll på församlingens hemsida.
Kallelsen jämte föredragningslista bifogas protokollet (bilaga 1/ § 2).
§3
ANMÄLNINGSÄRENDEN
1. Kyrkoherdens beslutsförteckning antecknades för kännedom (bilaga 1/ §3).
2. Kantorernas fridagsplan antecknades för kännedom (bilaga 2/ §3).
3. Ordförande informerade om en träff mellan de förtroendevalda och församlingens
medarbetare söndagen den 24.3 i Kyrkoby församlingshem.
4. Ordförande informerade om utbildningsdagen för förtroendevalda den 10.3 i Borgå
(bilaga 3/ §3).
5. Ordförande informerade om att en av församlingens medarbetare deltar i en rehabilitering
i Kaisankoti i Esbo i april, augusti och december.
6. Påskdramat Kärlekens väg håller på att planeras. Patrik Frisk håller i trådarna på
vandringen vars tredje upplaga uppförs på långfredagen 19.4 med start kl. 19.
7. Tidtabellen för kyrkoherdevalet är ännu inte klar, troligen kommer valet att ske alldeles i
början av sommaren. Domkapitlet fastställer tidpunkten för valet.
8. Det traditionella Forum för förtroendevalda ordnas den 10.5 i Tallinn. Intresserade
uppmanades ta kontakt med Kalle Sällström på Församlingsförbundet.
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§4
VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMT FÖRVERKLIGANDET AV BUDGETEN FÖR ÅR
2018
Förslag:
Församlingsrådet besluter för sin del godkänna verksamhetsberättelsen samt förverkligandet av
budgeten för församlingen för år 2018, och översända dessa till gemensamma kyrkorådet med
anledning av förestående revision.
Räkenskapsperiodens överskott 64 742,86 € överförs till tidigare räkenskapsperioders över/underskottskonto.
Beslut:
Verksamhetsberättelsen och förverkligandet av budgeten godkändes enligt förslag (bilaga 1/ §4,
2/ §4 och 3/ §4).
Barnkonsekvensanalys: Beslutet har inga följder för barn och unga.

§5
KOLLEKTER 2019
Kyrkostyrelsen utfärdar årligen en lista på kollektändamål, som ligger som grund för förslaget
nedan. Principerna presenteras muntligt vid sammanträdet. Under hösten godkände
församlingsrådet planen för kollekterna i kyrkorna fram till 14.4.2019. Kollektförteckningen till
årets slut presenteras vid sammanträdet.
Förslag:
Kollektförteckning för år 2019 uppgörs. Konstateras, att kyrkoherden under året vid behov kan
justera kollekterna inom ramen för av Kyrkostyrelsen utfärdade direktiv.
Beslut:
Ordförandes förslag till kollektförteckning godkändes (bilaga 1 /§5).
Konstateras, att kyrkoherden under året vid behov kan justera kollekterna inom ramen för av
Kyrkostyrelsen utfärdade direktiv.
Barnkonsekvensanalys: Beslutet inverkar på personer i alla åldrar, även barn och unga.
Påverkan sker genom fördelningen av kollekter för olika ändamål och verksamhetsområden som
berör barn och unga.
§6
REPRESENTANTER PÅ FÖRSAMLINGSFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE
Församlingsförbundet r.f. håller årsmöte den 15 maj i Helsingfors. Församlingen har som
medlem rätt att sända representanter till årsmötet.
Förslag:
Representanter utses på mötet.
Beslut: Mötet utsåg Anders Backström, Carola Åström och Sven Gustav Åström till
församlingens representanter vid mötet.
Barnkonsekvensanalys: Beslutet har inga konsekvenser för barn och ungdom
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§7
ÖVRIGA ÄRENDEN
Carola Juselius lämnade in en motion om att lägga ut de förtroendevaldas kontaktuppgifter samt
mötesprotokoll på nätet (bilaga 1/ §7).
Juselius konstaterade att de förtroendevaldas kontaktuppgifter inte finns tillgängliga på
församlingens hemsida, inte heller förtroendeorganens protokoll vilka endast finns till påseende i
församlingens och samfällighetens kanslier.
Juselius föreslår att man på församlingens hemsida lägger till ovan nämnda kontaktuppgifter
under rubriken Delta och att församlingsrådets samt det gemensamma kyrkorådets och det
gemensamma kyrkofullmäktiges kontaktuppgifter och protokoll läggs ut på en lättåtkomlig sida
under hemsidan.
Beslut:
Mötet beslöt att begära in ett medgivande från de förtroendevalda gällande publicering av
kontaktuppgifter.
Församlingsrådets protokoll och andra möteshandlingar ska börja publiceras på nätet senast
under vårterminens gång.

§8
SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Sammanträdet avslutades kl. 21.30 varvid ordföranden meddelade besvärsanvisning, som
bifogas protokollet (bilaga 1/ § 8).
Ort och tid som ovan,

Helene Liljeström

Mikael Grönroos

ordförande

sekreterare

Justerat och godkänt:

Anders Backström

Magnus Engblom

protokolljusterare

protokolljusterare
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