SIBBO KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

PROTOKOLL I / 2020

Sammanträde för gemensamma kyrkofullmäktige i Sibbo kyrkliga samfällighet i Sibbo kyrka
onsdagen 3.6.2020 kl. 18.30-20.15.
1
ÖPPNANDE AV SAMMANTRÄDET SAMT INLEDNINGSANDAKT
Ordförande Magnus Engblom öppnade sammanträdet och kyrkoherde Camilla Ekholm
höll en inledningsandakt.
2
KONSTITUERING
Namnupprop, lagenlighet och beslutsförhet, protokolljusterare, godkännande av föredragningslista
Förslag: Till protokolljusterare väljs Kaarlo Kuntsi och Ingela Lindholm.
Närvarande
Varsinainen jäsen - ordinarie medlem
X
ALATERÄ Tuomas
ANDELIN Senja
HAAPANIEMI Rauno
KAHRI Lilli
X
KUNTSI Kaarlo
LEHTONEN Harri
X
MALINIEMI Hannu
X
MATTILA Marketta
MERIKANTO Jussi
X
NISSINEN Riitta
NYSTEN Svante
X
OJALA Tarmo
PIRCKLEN Anne
X
SAHLBOM Maija-Liisa
SINKKONEN Tiina
X
SIVULA Jari-Antero
VAUHKONEN Aki
VIRTANEN Kauko
WEDERHORN Helena
Viranhaltijat
X
ILONEN, Juha
X
EKHOLM, Camilla
X
YRJÖNEN, Timo
X
RASK-BACKMAN, Jenna

Närvarande
Varsinainen jäsen - ordinarie medlem
X
BACKSTRÖM Anders
X
ENGBLOM Magnus
X
GUSTAFSSON Ann-Britt
X
JUSELIUS Carola
X
LAMPENIUS Hans
LINDHOLM Ingela
X
LINDQVIST Vidar
X
LYDMAN Caj-Gustav
X
LÖNNROTH Paula
X
WICKHOLM Ingeborg
X
WICKHOLM Tom
X
ÅSTRÖM Sven Gustav

X

X

Varajäsenet - Suppleanter
AALTONEN Leila
PÖLLÖNEN Sirpa
WESTERBACK Senja
HELIN Martina
LINDQVIST Barbro
ÅSTRÖM Carola

Beslut: Efter namnupprop konstaterades sammanträdet lagenligt sammankallat och
beslutfört. Av kyrkofullmäktiges 31 ledamöter var 19 ordinarie närvarande och 2 suppleanter. Till protokolljusterare valdes Kaarlo Kuntsi och Vidar Lindqvist. Den med
kallelsen utskickade föredragningslistan godkändes som sammanträdets arbetsordning.
Kallelsen och föredragningslistan finns som bilagor till protokollet.
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3
ANMÄLNINGSÄRENDEN
1. Sammanträdesplan för hösten 2020, bilaga 1 /3 §
2. Sibbo kyrkliga samfällighets placeringsplan, bilaga 2 /3 §
3. Planerade reparationer för Ljusets kapell för år 2020 – Gemensamma kyrkorådets
beslut 31.3.2020 33 §, bilaga 3 /3 §
4. I gemensamma kyrkorådet godkända förbindelsen till gott uppförande och anvisningar för konflikthantering på arbetsplatsen, bilaga 4 /3 §
5. Skatteintäkterna 1-5/2020, bilaga 5 /3 §
6. Kyrkostyrelsens cirkulär 11/2020, bilaga 6 /3 §
Förslag: Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar ärendena till kännedom.
Gemensamma kyrkofullmäktige antecknade ärendena till kännedom.
4
VAL AV SEKRETERARE FÖR GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE
Förslag: Gemensamma kyrkofullmäktige väljer en sekreterare för dess mandatperiod.
Beslut: Gemensamma kyrkofullmäktige valde ekonomichefen till sekreterare för dess
mandatperiod.
5
FULLMÄKTIGEINITIATIV: NYTTJANDE AV ELEKTRONISKA TJÄNSTER FÖR UPPBÄRANDE AV KOLLEKT OCH ANDRA AVGIFTER
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen
Gemensamma kyrkorådets sammanträde 12.12.2019, 123 §:
Gemensamma kyrkofullmäktiges medlem Anders Backström inlämnade följande fullmäktigeinitiativ: ”Nyttjande av elektroniska tjänster för uppbärande av kollekt och
andra avgifter: I dagens värld är det allt färre människor som använder kontanter för
dagliga inköp. Kontanthantering är också dyr för betalningsmottagare och en lång tid
förflyter från det att kontanterna indrivs tills de nått mottagarens konto. Därför bör
Sibbo kyrkliga samfällighet, Sibbo svenska församling och Sipoon suomalainen seurakunta tillsammans utreda på vilket sätt man förmånligast kan ta emot betalningar i
annat än kontanta medel t.ex. vid uppbärandet av kollekt. Skall det ske med hjälp av
kortläsare, någon tjänst typ MobilePay eller genom bägge metoder bör utredas och
tjänsterna tas i bruk senast 1.1.2020.”
Kollekter
Kyrkostyrelsen har publicerat ett cirkulär 21/2015 om insamling av kollekt med hjälp
av elektroniska verktyg. Församlingarna kan utan skilda lov samla in kollekt bland
deltagarna i en offentlig religionsutövning. Med offentlig religionsutövning menas en
öppen tillställning i församlingen som till exempel en gudstjänst eller annan församlingstillställning. Insamlingen får inte ske ytterom tillställningen och inte heller allmänt, t.ex. via en tidningsannons, internet eller textmeddelande. Församlingen bör
försäkra sig om att kollekt som samlats in med hjälp av elektroniska verktyg, kan i efterskott bevisas skedd på en viss tillställning och under en viss tid (rapport ur det
elektroniska verktyget). På detta sätt säkerställs att lagen om penninginsamlingar följs
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i den mån att det är frågan om en kollekt insamlad vid religionsutövning och inte en
annan insamling till vilken församlingen inte har lov.
Insamling av kollekt med en kortterminal uppfyller lagens krav, men är ett långsamt
sätt och kräver en person som övervakar och instruerar vid donationstransaktionen.
Ekonomichefen har frågat av kyrkostyrelsen om möjliga pågående projekt eller utredning gällande betalning av kollekt mobilt. Kyrkostyrelsens expert Juha Luodeslampi
svarade att kyrkostyrelsen håller på att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda detta
ärende mer brett. Enligt Luodeslampi har förhandsutredningar gjorts och man har
kommit fram till att ärendet bör beredas omsorgsfullt och att ärendet är brådskande.
Övriga betalningar
Övriga betalningar kan vara till exempel biljettförsäljning, kioskförsäljning, deltagaravgifter och basarförsäljning. Den kyrkliga samfälligheten har en izettle -kortterminal, vilken har använts till exempel på sommarcaféet. Församlingarna har kunnat använda den i sina egna verksamheter, men användningen har varit liten. Ekonomichefen har utrett ärendet och Andelsbanken erbjuder en liknande kortterminal som izettle,
men provisionen för den är mindre. Ledningsgruppen har beslutat att båda församlingarna anskaffar en egen trådlös Miura kortterminal via Andelsbanken. Till Miura kortterminalen väljs för båda församlingarna ett eget OP Kassa XS -paket, där månadsavgiften är 0 €, inledningsavgiften 99 € (innehåller kortterminalen, kundstödet,
kassaapplikationen och kontrollpanelen) och provisionen 1,9 % av kortbetalningen.
Båda församlingarna utnämner en person som ansvarar för kortterminalen och som
lär kassaapplikationen till övriga användare och administrerar produktgrupper och
produkter i kassaapplikationen.
Förslag: Ledningsgruppen föreslår att insamling av kollekt elektroniskt inte påbörjas
ännu, eftersom det inte finns ett snabbt och lätt sätt som skulle uppfylla lagens krav på
insamling av kollekt och vars initialkostnader skulle vara måttliga. Ledningsgruppen
föreslår att man väntar på utredningen av Kyrkostyrelsens arbetsgrupp och först sedan planerar och förverkligar insamlingen av kollekt med elektroniska verktyg.
Gällande övriga betalningar tar församlingarna i bruk egna kortterminaler, vilka de
kan använda till exempel vid försäljning av programblad på konserter, vid mottagandet av deltagaravgifter och i övriga situationer där betalningar debiteras/produkter
säljs.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
BKA: Beslutet inverkar på alla församlingsmedlemmar, även barn och unga.
Gemensamma kyrkorådets förslag: Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar ärendena till kännedom.
Beslut: Förslaget godkändes.
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6
EN MEDLEMS BEFRIANDE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAGET I GEMENSAMMA
KYRKOFULLMÄKTIGE
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen
Gemensamma kyrkofullmäktiges medlem Jussi Merikanto har bett om avsked från gemensamma kyrkofullmäktige i Sibbo kyrkliga samfällighet enligt bilaga 1 /6 §.
Enligt kyrkolagens 23 kapitel 4 § kan en förtroendevald avgå från förtroendeuppdraget
av giltiga orsaker.
Enligt kyrkolagens 23 kapitel 6 § beslutar det organ som har valt den förtroendevalda
om befriande, beviljande av avsked, avstängning eller skiljande från ett förtroendeuppdrag. I fråga om förtroendevalda som utsetts genom församlingsval, val av medlemmar av stiftsfullmäktige eller val av ombud till kyrkomötet fattas beslutet dock av det
organ som den förtroendevalda är medlem av.
Enligt kyrkolagens 23 kapitel 7 § 2 momentet; om en förtroendevald som utsetts genom församlingsval, val av medlemmar av stiftsfullmäktige eller val av ombud till
kyrkomötet avlider, förlorar sin valbarhet, beviljas avsked eller avstängs eller skiljs
från sitt förtroendeuppdrag, kallas en suppleant i stället för honom eller henne. För
andra förtroendeuppdrag ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandatperioden.
Förslag: Gemensamma kyrkorådet förslår för gemensamma kyrkofullmäktige att det
besluter om att 1) bevilja avsked för Jussi Merikanto från gemensamma kyrkofullmäktige och 2) kalla in den första suppleanten i finska församlingens kyrkofullmäktigegrupp, Leila Aaltonen, till gemensamma kyrkofullmäktiges ordinarie medlem för tiden
som återstår.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
7
UPPHÄVANDE AV KYRKOHERDENS BOENDEPLIKT I PRÄSTGÅRDEN
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen
På sitt sammanträde den 3.2.2010 § 4 beslöt församlingsrådet i Sibbo svenska församling enhälligt att upphäva kyrkoherdens i Sibbo svenska församlings boendeplikt i Prästgården. Enligt kyrkolagen (KL kap. 26 § 4) är det kyrkofullmäktige som besluter om
upphävandet av kyrkoherdens boendeplikt. Beslutet bör underställas domkapitlet för
fastställelse. Gemensamma kyrkofullmäktige upphävde under sitt sammanträde den
27.5.2010 § 7 kyrkoherdens i Sibbo svenska församlings boendeplikt i Prästgården i
enlighet med församlingsrådets beslut. Detta beslut har enligt domkapitlet i Borgå stift
av okänd orsak inte blivit fastställt i domkapitlet. Besluten i församlingsrådet 3.2.2010
och i gemensamma kyrkofullmäktige 27.5.2010 är föråldrade och besluten behöver enligt domkapitlet fattas på nytt för att sedan underställas domkapitlet för fastställelse.
Församlingsrådet i Sibbo svenska församling beslöt på sitt sammanträde 26.2.2020 § 7
att i enlighet med det ursprungliga beslutet, upphäva kyrkoherdens i Sibbo svenska församlings boendeplikt i Prästgården.
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Förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige, att kyrkoherdens i Sibbo svenska församlings boendeplikt i Prästgården upphävs i enlighet
med församlingsrådets beslut. Beslutet underställs domkapitlet i Borgå stift för fastställelse.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
8
SAMFÄLLIGHETENS BOKSLUT FÖR ÅR 2019
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen
Bifogat 1 /8 § samfällighetens bokslut för år 2019, som uppvisar ett överskott på
€ 291 799,88 samt revisionsberättelsen. Gemensamma kyrkorådet föreslår, att förvaltningsavdelningens överskott överförs till tidigare räkenskapsperioders över-/underskottskonto samt att församlingarnas över-/ underskott behandlas enligt församlingsrådens beslut.
Förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige fastställer samfällighetens bokslut för år 2019 och besluter om beviljandet av ansvarsfrihet
åt de redovisningsskyldiga.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
9
GRAVVÅRDSFONDENS BOKSLUT FÖR ÅR 2019
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen
Gravvårdsfondens bokslut för år 2019, som uppvisar ett överskott på € 660,21 som bilaga i föregående paragraf 1 /8 §.
Förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige fastställer gravvårdsfondens bokslut för år 2019 och besluter om beviljandet av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
10
FÖRNYANDET AV STORA SALENS FÖNSTERVÄGG I KYRKOBY FÖRSAMLINGSHEM
Förslagets beredare och föredragande: fastighetschefen
Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 21.4.2020, 43 §:
I budgeten för 2020 reserverades 100.000 € till förnyandet av fönsterväggen i Nya salen baserat på den kostnadsberäkning som planeraren tillhandahöll. Efter anbudsförfarandet är det förmånligaste godkända anbudet, omfattande byggnadsentreprenaden
och fönsterentreprenaden, 95.686 € inklusive fönster med solskydd. Solskyddsglas är
motiverat att välja. Stora salen blir extra varm vid solsken. Det energikrävande nerkylningsbehovet minskar och användarvänligheten förbättras vid användning av solskyddsglas. Till helhetspriset tillkommer ännu planeringen, uppgörandet av dokument
och upphandlingen, vilka är sammanlagt 8.800 € enligt konsultbyrå Kolonas anbud.
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Utöver dessa tillkommer det ännu övervakningskostnader och eventuella kostnader
för ansökan om byggnadslov, av vilka det inte finns exakta priser, utan prisuppskattningen är ca 4.000 €. För oförutsedda tilläggs- och ändringsarbete är det bra att reservera ca 14.000 €. Normal praxis är att reservera 10-15 % av entreprenadsumman.
Helhetspriset är då 123.038 €. Som bilaga projektets anbudsjämförelse och anbudet
för planering och övervakning, bilagor 1 /43 § och 2 /43 §. (I GKFs möte bilagor
1 /10 § och 2 /10 §)
Med stöd av den interimistiska bestämmelsen kan kyrkofullmäktiges beslutanderätt
delegeras till kyrkorådet, om kyrkofullmäktige inte kan sammankallas till ett beslutfört
sammanträde enligt kyrkostyrelsen cirkulär 11/2020. Fullmäktige kan inte sammankallas bland annat i en situation där medlemmarna hör till en riskgrupp eller deras
rörelsefrihet annars har begränsats. Beslutanderätten kan delegeras endast om det
finns vägande skäl att utöva den och ärendet är brådskande, dvs. kräver omedelbart
beslutsfattande.
Det går inte att uppskatta hur många av gemensamma kyrkofullmäktiges medlemmar
hör till riskgruppen, men åtminstone hör ca 32 % av medlemmarna till riskgruppen
baserat på deras ålder. Därtill kan det finnas andra som hör till en riskgrupp eller att
deras rörelsefrihet annars har begränsats. På grund av detta kan gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde inte sammankallas. Förnyandet av Stora salens fönstervägg kan endast genomföras under en tidpunkt då användningen av utrymmena är minimalt, alltså på sommaren. Fönsterväggens konstruktioner är i dåligt skick och bör
repareras så snart som möjligt för att undvika ytterligare skador. Ifall tilläggsbudgetbeslutet inte kan göras denna vår, flyttas genomförandet av projektet framåt med ett
år. Med tanke på de skador som finns i konstruktionerna, rekommenderas detta inte.
Eftersom utrymmena inte kan användas under virusepidemin är det en bra tidpunkt att
genomföra reparationerna. Av dessa skäl är det motiverat att i detta ärende delegera
gemensamma kyrkofullmäktiges beslutanderätt till gemensamma kyrkorådet, för att
förnyandet av fönsterväggen kan förverkligas enligt den ursprungliga planen. Som
tilläggsmotivering till att beslutanderätten delegeras är att förnyandet av fönsterväggen kommer att ske under sommartid och pandemitiden, då reparationerna inte förhindrar församlingarnas grundverksamhet. Detta beslut ska hänskjutas till gemensamma kyrkofullmäktige så snart som möjligt efter det att gemensamma kyrkofullmäktige kan sammanträda.
Förslag: Gemensamma kyrkorådet beslutar att genomföra förnyandet av fönsterväggen i Stora salen med entreprenörerna som gav de förmånligaste godkända anbuden
och att reservera 130.000 € med alla dess kostnader, till det. Utöver anslaget
100.000€ som reserverats för att förnya fönsterväggen i Stora salen, besluts att till
projektet reserveras 30.000 € av budgetanslaget som reserverats till Ljusets kapells
reparationer, eftersom man beslöt att avstå från reparationerna av Ljuset kapell för i
år. Gemensamma kyrkorådet beslutar att delegera gemensamma kyrkofullmäktiges
beslutanderätt till gemensamma kyrkorådet baserat på ovanstående motiveringar, så
att förnyandet av fönsterväggen kan förverkligas enligt den ursprungliga planen.
Detta beslut hänskjuts till gemensamma kyrkofullmäktige så snart som möjligt efter
det att gemensamma kyrkofullmäktige kan sammanträda.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
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BKA: Beslutet påverkar inte barn och unga.
Gemensamma kyrkorådets förslag: Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner tillläggsbudgeten 30 000 euro för förnyandet av fönsterväggen i Stora salen i Kyrkoby
församlingshem. Av den summa som reserverats för Ljusets kapells reparationer flytttas 30 000 euro till reparationen av Stora salens fönstervägg.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
11
BYTE AV BOKNINGSSYSTEMET OCH DESS TILLÄGGSDELAR
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen
Sibbo kyrkliga samfällighet använder Innofactors Prime -programvara, där det finns följande funktioner: bokningssystem och gränssnitt för statistiken, diakoniarbetets program, gravprogram, faktureringsdel inklusive kipa -gränssnitt, kirjuri -gränssnitt och
mobilkalender.
Församlingarna är inte helt nöjda med det nuvarande systemets funktionalitet och den
nuvarande programvaran tjänar inte tillräckligt bra församlingarnas behov. Baserat på
feedback som mottagits, har man fått information om en annan programvara på marknaden, som funktionellt sett är bättre. Vitec Katrina Ab har gett ett anbud på Katrina bokningssystemet och dess tilläggsdelar. Anbudet innehåller anskaffningspriset för de
olika delarna samt det årliga underhållet.
Vitec Katrin Ab har inte ett gravprogram i produktionen och å andra sidan är det en stor
process att flytta gravprogrammet till ett annat system. Därtill är de anställda nöjda med
Primes gravprogram. Det är även ändamålsenligt att faktureringsdelen blir kvar i Prime.
En stor del av faktureringen gäller begravningar och det är ur en användarsynvinkel
viktigt att gravinformationen och gravgårdsväsendets fakturering sköts i samma system.
Mellan faktureringen och kipa finns ett gränssnitt, genom vilket faktureringen flyttas till
reskontran.
Vitec Katrina Ab:s representanter har presenterat Katrina -systemet för förmännen och
nära förmännen. Systemet verkar väldigt fungerande, lättanvänt och logiskt. I anbudet
vi fått finns det med tilläggsdelar som för tillfället inte är i bruk (klockaren -gränssnitt,
anmälningar, timplanering- och uppföljning, frivilligas bank, nätbetalning + gränssnitt,
outlook -synkronisering och populus-gränssnitt). Behovet av ett timplanering- och uppföljningsprogram är framför allt stort på förvaltningsavdelningen. I och med den här
programvaran skulle det vara en naturlig del av bokningssystemet och ge synergifördelar i jämförelse med ett timplaneringsprogram som är skilt från bokningssystemet.
I bilaga 1 /11 § finns det specificerat årskostnaderna i den nuvarande modellen och årskostnaderna vid en möjlig förändring. Därtill presenteras i bilagan kostnadsinverkan per
avdelning.
Församlingarnas församlingsråd har under våren 2020 behandlat ärendet och beslutat
att föreslå en bugdetändring på 10 000 euro / församling.
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Förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige en budgetändring på 30 000 euro för 2020 för byte av bokningssystem på så sätt att förvaltningsavdelningens budgetändring är 10 000 euro och att båda församlingarnas budgetändring är 10 000 euro/församling.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
12
FÖRSÄLJNING AV AKTIERNA FÖR SÖDERKULLAS GAMLA FÖRSAMLINGSUTRYMME
Förslagets beredare och föredragande: fastighetschefen
Söderkulla församlingscentrum har varit till salu sedan år 2018. Gemensamma kyrkofullmäktige har på sitt sammanträde 12.12.2017 (44 §) beslutat om försäljning av aktierna enligt bilaga 1 /12 §.
Sibbo kyrkliga samfällighet betalar ca. 2 500 euro i månaden för Söderkulla församlingscentrums vederlag. På årsnivå är kostnaderna ca 30 000 euro.
Förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige befullmäktigar gemensamma kyrkorådet att besluta om försäljning av aktierna på Hälsovägen 3 (Söderkullas gamla församlingscentrum) i enlighet med bilaga 2 /12 §.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
13
BUDGETÄNDRING – SIBBO SVENSKA FÖRSAMLING
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen
Sibbo svenska församlingens församlingsråd har på sitt möte 13.5.2020 (6 §) beslutat
följande:
I och med Coronapandemin och dess restriktioner som satts upp i samhället, har uthyrningen av Nilsas lägergård minskat väsentligt från och med mars 2020 och man
kan förvänta sig att minskningen åtminstone i någon grad kommer att fortsätta hela
året. En preliminär uppskattning är att ca 75% av årets bokningar inte kommer att bli
av. Livsmedelsutgifterna minskar i samma grad. Sibbo svenska församlings egen användning av Nilsas beaktas inte, eftersom svenska församlingens bindningsnivå gentemot gemensamma kyrkofullmäktige endast är helhetsnettot. Uppgiftsområdet Nilsas
kommer av ovanstående orsaker att överskrida budgeten för år 2020. Med antagandet
att ca 75% av den budgeterade uthyrningen inte blir av, behövs det en tilläggsbudget
på 25 000 € för Sibbo svenska församling.
Beslutsförslag: Församlingsrådet i Sibbo svenska församling besluter framföra för gemensamma kyrkofullmäktige en budgetförändring på 25 000 € för att täcka de inkomstförluster Coronapandemin medför för Nilsas lägergårds verksamhet.
Beslut: Enligt förslag.
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Förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige en
budgetändring på 25 000 euro för Sibbo svenska församling för att täcka de inkomstförluster coronapandemin medför för Nilsas lägergårds verksamhet.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
14
BUDGETÄNDRINGAR – BL.A. MINSKAD UTHYRNING AV UTRYMMEN
Förslagets beredare och föredragande: ekonomichefen
Till följd av coronapandemin har det inte förekommit någon tillfällig uthyrning av
Sibbo kyrkliga samfällighets utrymmen under mars till maj 2020. Det förväntas att utrymmena inte i fortsättningen heller kommer att hyras ut lika mycket som i ett normalläge. På grund av detta förväntas verksamhetsintäkterna för uppgiftsområdena Sibbo
kyrka, Kyrkoby församlingshem och Prästgården bli under det budgeterade. Därtill har
det p.g.a. ett mänskligt misstag på uppgiftsområdet Kyrkoby församlingshem budgeterats för lite uppvärmningskostnader. Detta har beaktats i budgetändringsförslaget i bilagan 1/ 56 §. Uthyrningen/försäljningen av det gamla församlingscentret i Söderkulla
till kommunen blev inte av, så en budgetändring måste göras för uppdragsområdet.
Budgetändringsbehovet uppgår till 56 000 euro och delas upp på de olika uppgiftsområdena enligt bilaga 1/14 §.
Förslag: Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige en
budgetändring på 56 000 euro för år 2020, uppdelat på olika uppgiftsområden i enlighet med bilaga 1/56 §.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
15
ÖVRIGA ÄRENDEN
Inga övriga ärenden.
16
BESVÄRSANVISNING
Bilaga 1 /16 §.
17
SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Förslag: Det justerade protokollet på finska och svenska framläggs till påseende på
vardera församlingens pastorsexpedition under tiden 10. – 24.6.2020.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
Ordförande avslutade sammanträdet kl. 20.15.
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Tid och plats som ovan

Magnus Engblom
ordförande

Jenna Rask-Backman
sekreterare

Protokollet granskat och godkänt

Kaarlo Kuntsi

Vidar Lindqvist

Intygas, att det justerade protokollet på finska och svenska anslagits till påseende på vardera församlingarnas pastorskanslier under tiden 10. – 8.7.2020.

Sibbo
Kristina Holm
byråsekreterare
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