PROTOKOLL
Sibbo Svenska församlings församlingsråd
14.4.2021 kl. 18.03-18.51 som distansmöte på Teams
1 § SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Ordförande höll en inledande andakt och öppnade mötet klockan 18.03.
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, Caj-Gustav Lydman, Paula Lönnroth, Rune Packalén, Ingeborg
Wickholm, Tom Wickholm och Sven Gustav Åström.
Sekreterare: Mikael Grönroos.
3 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE
Till protokolljusterare valdes Caj-Gustav Lydman och Ingeborg Wickholm.
4 § FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Föredragningslistan fastställdes i enlighet med den utfärdade kallelsen.Kallelsen jämte
föredragningslistan bifogas protokollet. (bilaga 1/4 §).
5 § JUSTERING OCH FRAMLÄGGNING AV PROTOKOLLET
Beslutsförslag:
Protokollet är klart för justering senast torsdag 21.4.2021 på församlingens pastorsexpedition.
Det justerade protokollet är framlagt till påseende på pastorsexpeditionens anslagstavla och
hemsida 22.4 - 27.5.2021.
Beslut:
Enligt förslag
6 § ANMÄLNINGSÄRENDEN
1. Kyrkoherdens fridagsplan maj-september 2021 (bilaga 1/6 §).
2. Kyrkoherdens beslutsförteckning (bilaga 2/6 §).
3. Kantor Camilla Wiksten-Rönnbacka har anställts som vikarie (80%) för C-kantor Lauri
Palin under tiden 25.3-25.5.2021.
4. Granskare av digitaliserat församlingsmaterial Leila Höglund har anställts av Sibbo
svenska församling och Sipoon suomalainen seurakunta (50/50%) på 31,5 % för tiden
15.3-13.6.
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5. Granskare av digitaliserat församlingsmaterial Siv Malmberg har anställts av Sibbo
svenska församling och Sipoon suomalainen seurakunta (50/50%) för 20h/veckan för
tiden 4.4.-3.6.2021. TE-centralen ersätter 50% av löneutgifterna.
6. Kyrkoherden informerade om Saapasverksamheten, vuxna som patrullerar och finns
närvarande i gatubilden för ungdomar i Sibbo. Sibbo svenska församling är med i
verksamheten.
Beslutsförslag:
Anmälningsärendena antecknas för kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
Barnkonsekvensanalys:
Beslutet inverkar inte på barn och unga.
7 § KYRKPRESSENS ADRESSFIL
I samband med Sibbo svenska församlings ingående i Kustens och Ålands centralregister var
planen den att den manuella genomgången av Kyrkpressen prenumerationer som
församlingssekreteraren gjort hittills, överflyttas till en kirjuri-fils import i 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.
Beslutsförslag:
Sibbo svenska församling fortsätter använda sig av den manuella adresslistan på Kyrkpressen
prenumeranter man använt sig av hittills och väntar med överflyttningen till en Kirjurifil. I
samband med utgivande av församlingens egen tidning S:t Sigfrids kungörelser kommer en text
att bifogas där man ber församlingsmedlemmar ta kontakt med pastorskansliet och meddela
ifall man i nuläget inte får Kyrkpressen men önskar få den, liksom meddela i fall man i nuläget
får Kyrkpressen men inte önskar få den. Samma text kommer att skickas ut i Kyrkpressen och
publiceras på församlingens hemsida.
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Beslut:
Enligt förslag
Barnkonsekvensanalys:
Beslutet inverkar inte på barn och unga.
8 § FÖRSAMLINGSFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE
Medlemmarna i Församlingsförbundet rf kallas till årsmöte tisdagen den 11.5.2021 kl.18 över
internet på Teams.
Beslutsförslag:
Församlingsrådet utser den eller de personer som ska representera Sibbo svenska församling
som församlingens ombud vid Församlingsförbundets årsmöte den 11.5.2021.
Beslut:
Anders Backström utsågs att representera församlingen på årsmötet.
Barnkonsekvensanalys:
Beslutet inverkar inte på barn och unga.

9 § UTLÅTANDE OM KUSTENS OCH ÅLANDS CENTRALREGISTERS
ÄNDRINGSFÖRSLAG TILL INSTRUKTIONER FÖR DIREKTIONEN OCH
GODKÄNNANDE AV FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV SAMARBETSAVTAL.
I kallelsen bifogas Kustens och Ålands centralregisters protokoll från direktionsmöte, avtal om
regionalt centralregister samt instruktion för direktionen för regionalt centralregister (bilaga 1/9
§, bilaga 2/9 §, bilaga 3/9 §).
Utlåtande inbegärs gällande ändringsförslag till instruktioner för direktionen och godkännande
inbegärs gällande förslag till ändring av samarbetsavtal.
Beslutsförslag: Församlingsrådet ger utlåtande om instruktionerna för Kustens och Ålands
centralregisters direktion. Församlingsrådet godkänner förslaget till ändring av
samarbetsavtalet.
Beslut:
Enligt förslag.
9 § justerades omedelbart.
Barnkonsekvensanalys:
Beslutet inverkar inte på barn och unga.
10 § ÖVRIGA ÄRENDEN
Inga övriga ärenden.
11 §FÖLJANDE MÖTE
Församlingsrådet samlas följande gång den 5.5.21 kl.18 elektroniskt via Teams.
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12 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Ordförande nedkallade Herrens välsignelse och avslutade sammanträdet kl. 18.51, varvid hon
meddelade besvärsanvisning, som bifogas protokollet (bilaga 1/12 §).
Ort och tid som ovan,

Camilla Ekholm
ordförande

Mikael Grönroos
sekreterare

Justerat och godkänt:

Caj-Gustav Lydman
protokolljusterare

Ingeborg Wickholm
protokolljusterare
Varit framlagd till påseende för allmänheten på församlingens anslagstavla i anslutning till
pastorsexpeditionen under tiden 22.4 - 27.5.2021, intygar,
Sibbo 28.5.2021

Camilla Ekholm
kyrkoherde
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