Protokoll fört vid sammanträde med
församlingsrådet i Sibbo svenska
församling onsdagen den 28.5.2019
kl. 19.43–21.30 i Kyrkoby
församlingshem.
Ordförande: Helene Liljeström
Sekreterare: Mikael Grönroos

1§
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE OCH INLEDNINGSANDAKT
Sammanträdet öppnades av ordföranden klockan 19.43, 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 10 ordinarie
ledamöter, 2 suppleanter, ordförande och sekreterare var närvarande.
Närvarande var ordinarie ledamöter Anders Backström, Magnus Engblom, Ann-Britt
Gustafsson, Hans Lampenius, Ingela Lindholm, Paula Lönnroth, Rune Packalén (från 3 §),
Ingeborg Wickholm, Tom Wickholm och Sven Gustav Åström, suppleanterna Vidar Lindqvist
och Carola Åström samt ordförande Helene Liljeström och sekreterare Mikael Grönroos.
Till protokolljusterare utsågs Hans Lampenius och Ingela Lindholm.
Föredragningslistan fastställdes i enlighet med den utfärdade kallelsen.
Kallelsen jämte föredragningslista bifogas protokollet (bilaga 1/ § 2).
3§
ANMÄLNINGSÄRENDEN
1. Kyrkoherdens beslutsförteckning antecknades för kännedom
(bilaga 1/ §3).
2. Personalens semestertider antecknades för kännedom (bilaga 2/3 §).
3. Prästernas fridagsplan antecknades för kännedom (bilaga 3/ §3).
4. Konstaterades att kantorernas fridagsplan har inte gjorts upp på grund av
personalarrangemang (§ 6 och § 7 i detta protokoll).
5. Ordförande informerade om att biskop electus Bo-Göran Åstrand är bokad för
installation av den nya kyrkoherden den 1.12.2019.
6. Ordförande informerade om att arbetsgruppen för konst och textilier i Söderkulla kyrka
bjudit in fem glaskonstnärer till en tävling angående planeringen av konst till
altarfönstret. Valet av kyrkotextilier har skjutits fram tills inbjudningstävlingens resultat
är klart.
7. Konstaterades att det också den kommande sommaren öppnas ett sommarcafé i
Prästgården enligt tidigare modell.
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4§
FÖRSAMLINGSSEKRETERARE MONIKA MÅRDS ANHÅLLAN OM AVSKED I OCH
FÖR PENSION
Monika Mård har inkommit med en anhållan om befrielse från anställningen som
församlingsskreterare i och för pension från 1.12.2019. Mård har outtagen semester som
berättigar henne att avsluta arbetet från och med 2.9.2019 och ta ut semester som sedan övergår i
pension från 1.12 2019.
Förslag:
Församlingssekreterare Monika Mård beviljas begärt avsked i och för pension räknat från
1.12.2019.
Beslut:
Enligt förslag.
Barnkonsekvensanalys: Beslutet har inga följder för barn och unga.
5§
LEDIGFÖRKLARANDE AV EN ANSTÄLLNING AV EN FÖRSAMLINGSSEKRETERARE
PÅ DELTID
Enligt Kyrkostyrelsens direktiv måste varje församling i Finlands kyrka ansluta sig till ett
centralregister, vilket på ett väsentligt sätt förändrar behovet av personal på
pastorsexpeditionerna. Förhandlingar pågår som bäst angående Sibboförsamlingarnas och de
närbelägna församlingarnas behov och möjligheter att gemensamt lösa frågan. I detta nu ter det
sig rätt omöjligt att överblicka omfattningen av behovet av personal på pastorsexpeditionen,
vilket därmed måste meddelas eventuella sökande.
Informationen om anställningen bör därför även omfatta uppgiften om att den som anställs bör
underkasta sig en kommande eventuell reglering av anställningsprocenten.
Förslag:
Församlingsrådet ledigförklarar en anställning som församlingssekreterare ( 75 %) räknat från
1.12.2019. Den som anställs bör underkasta sig en kommande eventuell reglering av
anställningsprocenten. Anställningen förklaras ledig att sökas från den 7 augusti till den 21
augusti kl. 16. Lön enligt KyrkTak.
Kyrkoherden befullmäktigas att anställa en vikarie på 75 % för tiden 1.9-1.12.2019 under den
avgående församlingssekreterarens semester.
Beslut:
Församlingsrådet ledigförklarar en anställning som församlingssekreterare på 75 % under tiden
1.12.2019-31.12.2020. Anställningen förklaras ledig att sökas från den 7 augusti till den 21
augusti kl. 16. Lön enligt KyrkTak.
Kyrkoherden anställer en vikarie anställs på 75 % under tiden 2.9-30.11.
Barnkonsekvensanalys: Beslutet har inga följder för barn och unga.
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6§
KANTOR MAURIZ BRUNELLS ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET
Kantor Mauriz Brunell (B-kantor) anhåller om tjänstledighet för tiden 1.8.2019- 31.1.2021 för
skötsel av ett kantorsvikariat i Esbo svenska församling under samma tid.
Förslag:
Församlingsrådet beviljar kantor Mauriz Brunell begärd tjänstledighet 1.8.2019-31.1.2021.
Beslut:
Enligt förslag.
Barnkonsekvensanalys: Församlingens barn och unga berörs av en reducering av de anställda
inom musikområdet.
7§
ANSTÄLLNING AV VIKARIE FÖR KANTOR MAURIZ BRUNELL
Musikstuderande Sinikka Stöckel har förklarat sig villig att fungera som vikarie för kantor
Mauriz Brunell under dennes tjänstledighet 1.8.2019- 31.1.2021.
Förslag:
Musikmagister Sinikka Stöckel anställs som vikarie för kantor Mauriz Brunell under dennes
tjänstledighet 1.8.2019- 31.1.2021. Lön enligt KyrkTak med beaktande av den vikarierandes
behörighet.
Beslut:
Enligt beslut, med tillägget att det helhetsansvar som Mauriz Brunell haft för planeringen av
församlingens musikverksamhet flyttas över på kantor Lauri Palin.
Barnkonsekvensanalys: Församlingens barn och unga berörs på ett väsentligt sätt av att
församlingen har kunnig och adekvat personal för musikarbetet.
8§
BESLUT OM PROJEKTANSTÄLLNING
Sebastian Jokinen är civiltjänstgörare i församlingen under tiden 22.10 2018 - 5.9.2019. Under
denna tid har Jokinen uppgifter som ansluter sig till ungdomsarbetet och bistår även i andra
uppgifter enligt behov. Under tiden fram till slutet av maj 2019 har han ansvarat för aulacaféet i
Söderkulla kyrka och även självständigt ansvarat för en biljardklubb för ungdomar på samma
ställe.
Jokinen har för avsikt att utbilda sig till ungdomsarbetsledare och har ansökt om studieplats i
Helsingfors. Han har förklarat sig villig att fortsätta på deltid som projektanställd i församlingen
vilket kunde vara ändamålsenligt för församlingen.
Förslag:
Sebastian Jokinen anställs som projektanställd på deltid (40 %) från 6.9.2019 till 31.5.2020. En
eventuell justering av anställningsprocenten kan bli aktuell beroende på Jokinens studier.
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(8 § forts.)
Beslut:
Enligt förslag.
Barnkonsekvensanalys: För församlingens barn och unga är en tilläggsresurs i personalen
ändamålsenlig.
9§
ÖVRIGA ÄRENDEN
Församlingsrådet beslöt bevilja ett anslag på 2 000 euro för inköp av soffor till ungdomskällaren
i Kyrkoby församlingshem för att slutföra den renovering av källaren som ägt rum under våren.
Medlen till inköpet tas i första hand från de disponibla medlen, i andra hand från kontot tidigare
överskott.
10 §
SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Sammanträdet avslutades kl. 21.30 varvid ordföranden meddelade besvärsanvisning, som
bifogas protokollet (bilaga 1/ § 10).
Ort och tid som ovan,

Helene Liljeström
ordförande

Mikael Grönroos
sekreterare

Justerat och godkänt:

Hans Lampenius
protokolljusterare
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Ingela Lindholm
protokolljusterare

