PROTOKOLL
Sibbo Svenska församlings församlingsråd
3.3.2021 kl. 18.02-19.29 i Kyrkoby församlingshem, Stora salen
1 § SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Ordförande höll en inledande andakt och öppnade mötet klockan 18.05.
2 § KONSTITUERING
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
Närvarande:
Ordförande: Camilla Ekholm.
Ordinarie: Anders Backström, Magnus Engblom, Ann-Britt Olenius-Steffansson, Carola
Juselius, Hans Lampenius, Paula Lönnroth, Rune Packalén, Ingeborg Wickholm, Tom
Wickholm och Sven Gustav Åström.
Suppleanter: Carola Åström och Barbro Lindqvist.
Sekreterare: Mikael Grönroos.
3 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE
Till protokolljusterare valdes Paula Lönnroth och Rune Packalén.
4 § FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Föredragningslistan fastställdes i enlighet med den utfärdade kallelsen med tilläggen Rapport
från stiftsfullmäktiges möte i § 6 Anmälningsärenden.
Kallelsen jämte föredragningslistan bifogas protokollet. (bilaga 1 / §4).
5 § JUSTERING OCH FRAMLÄGGNING AV PROTOKOLLET
Beslutsförslag:
Protokollet är klart för justering senast torsdag 10.3.2021 på församlingens pastorsexpedition.
Det justerade protokollet är framlagt till påseende på pastorsexpeditionens anslagstavla och
hemsida 11.3 - 12.4.2021.
Beslut:
Enligt förslag
6 § ANMÄLNINGSÄRENDEN
1. Kyrkoherdens beslutsförteckning (bilaga 1 /§ 6).
2. Restriktionerna för församlingsverksamhet och antal närvarande vid förrättningar och
gudstjänster har inskärpts av myndigheter för tidperioden 22.3.-14.3.2021.
3. Kärlekens väg kommer att förverkligas i år utan närvarande församling och sändas på
Youtube. Televiseringen av kärlekens väg flyttas fram till år 2022.
4. I samband med Sibbo svenska församlings ingående i Kustens och Ålands
centralregister kommer den manuella genomgången av Kyrkpressen prenumerationer
som församlingssekreteraren gjort hittills, överflyttas till en kirjuri-fils import i
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Kyrkpressens adressregister. Inför övergången visade det sig att det mellan
församlingens adressfil och kirjurifilen finns en differens på ett stort antal
prenumeranter. Kirjurifilen visar på 2959 prenumeranter i Sibbo svenska församling,
jämfört med 1956 prenumeranter Sibbo svenska församling har haft hittills enligt
församlingens adressfil. Orsaken är oklar. Det kan ha att göra med att man i tiderna i
församlingen gått in för att prenumerera på tidningen enbart åt de hushåll som
uttryckligen meddelat att de vill ha tidningen. Differensen är stor och ekonomiskt en
betydande summa. Kyrkoherden har varit i kontakt med Kyrkpressens ansvariga
redaktör som meddelat att en möjlig väg framåt för vår församling är att vid övergången
till kirjurifil köra en skräddarsydd förstasida till Sibbo svenska församlings medlemmar
med ruta på första sidan där info om att man gjort en registeruppdatering skulle ingå
samt info att ifall man inte vill få tidningen framöver kan man meddela det per telefon
eller epost. Gällande det ekonomiska är Kyrkpressen i år beredd på 75% av ett
årsprenumerationspris för de 1000 personer som tillkommer som nya (1000 är ett
maxtak, beroende på hur många som inte vill ha KP blir det eventuellt färre).
Kyrkpressen är även beredd att betala 50% rabatt på prenumerationspriset. 17,30€ x
0,75 x 0,50 x 1000 skulle landa på knappa 6500 euro som maximal tilläggskostnad för
församlingen för detta år. I framtiden kommer priset dock att stiga med 17 300 €/år i
fall alla 1000 personer som nu saknar prenumerationen meddelar att de vill ha
tidningen. En möjlighet är att församlingen fortsätter ha hand om adressregistret och
manuellt gör förändringar i samband med in-och utflyttningar i församlingen. En annan
möjlighet är att börja använda kirjurifilen och överlåta upprätthållandet och
uppdateringen av adresslistor åt Kyrkpressen.
5. Magnus Enblom gav en rapport från stiftsfullmäktiges möte i Borgå den 18.2
Beslutsförslag:
Anmälningsärendena antecknas för kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
Barnkonsekvensanalys:
Beslutet inverkar inte på barn och unga.
7 § VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMT FÖRVERKLIGANDET AV BUDGETEN
FÖR ÅR 2020
Verksamhetsberättelsen samt förverkligandet av budgeten för församlingen för år 2020
presenteras. (Bilaga 1,2 och 3/ § 5)
Beslutsförslag: Församlingsrådet besluter för sin del godkänna verksamhetsberättelsen samt
förverkligandet av budgeten för församlingen för år 2020 och översända dessa till
gemensamma kyrkorådet med anledning av förestående revision.
Räkenskapsperiodens överskott 97601,71 € överförs till tidigare räkenskapsperioders över/underskottskonto.

Beslut: Enligt förslag
Barnkonsekvensanalys: Beslutet inverkar inte på barn och unga.
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8 § ÖVRIGA ÄRENDEN
Carola Juselius framförde följande ärenden:







Information om att det planerades tända ljus vid Söderkulla kyrka den 5.3 kl. 18-20, för
att minnas det uppmärksammade våldsdådet i Forsby i Helsingfors i december. föreslog
att församlingen kunde ordna promenad för personer som känner sig ensamma och
sitter hemma under coronapandemin.
Förslag att församlingen kunde ringa upp ensamma, på samma sätt som skedde under
våren i fjol. Ordförande konstaterade att det redan finns planer på en dylik
uppringningskampanj.
Förslag att församlingarna kunde ordna med hämtfrukost i Söderkulla kyrka, som skulle
ersätta den frukost som församlingarna på grund av coronapandemin var tvungna att
pausa i fjol våras.
Ärendet hänvisades vidare till diakonin.
Förslag att man borde utreda möjligheten till dagklubbsverksamhet utomhus under
några timmar i veckan.

Ärendena anteknas för kännedom.
9 § FÖLJANDE MÖTE
Församlingsrådet samlas följande gång den 14.4.21 kl.18 i församlingshemmets stora sal.

10 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Ordförande nedkallade Herrens välsignelse och avslutade sammanträdet kl. 19,29, varvid hon
meddelade besvärsanvisning, som bifogas protokollet (bilaga 1/ § 10).
Ort och tid som ovan,
Camilla Ekholm
ordförande
Mikael Grönroos
sekreterare

Justerat och godkänt:
Paula Lönnroth
protokolljusterare
Rune Packalén
protokolljusterare
11.3 - 12.4.2021
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Varit framlagd till påseende för allmänheten på församlingens anslagstavla i anslutning till
pastorsexpeditionen under tiden 11.3 - 12.4.2021, intygar,
Sibbo 13.4.2021

Camilla Ekholm
kyrkoherde
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