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Församlingsrådet i Esbo svenska församling
PROTOKOLL
4/2017

Tid
Plats
Närvarande

6.6.2017 kl. 18.30–20.00
Kyrkogatan 10

Rönnberg, Roger
Björkstén, Pehr-Johan
Holm, Tanja
Juslin-Sandin Heidi
Kujala, Tiina
Kusénius, Thea
Lassus, Jannika
Nygård, Hannele
Olsen Nyberg, Annika
Rosenberg-Wikström, Solveig
Sandholm, Ditte
Storås, Roger
Träskbacka, Pirkko
Vuoristo, Camilla

ordförande

Lejonqvist-Jurvanen, Nina

sekreterare

Frånvarande
Alameri, Cecilia

1

MÖTETS ÖPPNANDE, LAGLIGHET OCH KONSTATERANDE AV BESLUTFÖRHETEN
Ordföranden öppnade mötet kl. 18.30 och konstaterade att mötet hade
sammankallats 1.6.2017 och att tretton ordinarie medlemmar var närvarande.
Det konstaterades att mötet var lagligt sammankallat och beslutfört.
Thea Kusénius höll inledningsandakt.
GODKÄNNANDE AV MÖTETS AGENDA
Föredragningslista nr 4/2017 jämte bilagor hade sänts till medlemmarna och på
mötet utdelades en tilläggslista. Dessutom beslöt man uppta ett extra ärende till
behandling.
Mötets agenda godkändes.
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Till protokolljusterare valdes Heidi Juslin-Sandin och Pirkko Träskbacka.
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§ 30

RIKTLINJER OCH MÅL FÖR VERKSAMHETEN 2018-2020, ESBO SVENSKA FÖRSAMLING
D/479/02.00.01/2017
Församlingsrådet ska fastställa de mål och riktlinjer för verksamheten för tre år framåt som medtas
i Esbo församlingars gemensamma verksamhets- och ekonomiplan.

Kyrkoherde Roger Rönnberg har utifrån diskussioner med de anställda gjort förslag
till övergripande mål och riktlinjer för verksamheten för de kommande tre åren.
Förslaget följer den modell som i är bruk i Esbo församlingar och som utgör grunden
för församlingarnas gemensamma verksamhets- och ekonomiplan.
Ett centralt mål är under hela nästa år är församlingsvalet som förrättas i november.
Satsningen på uppsökande verksamhet och medlemskapet planeras fortsätta, liksom
på informationen och kommunikationen i olika medier. Punkterna om
anpassningsåtgärderna är nya.
En detaljerad verksamhetsplan för församlingen tilldelas församlingsrådet i höst.
Barnkonsekvensanalys har gjorts när riktlinjerna planerats.
Föredragande:

Kyrkoherde Roger Rönnberg

Närmare upplysningar:
Roger Rönnberg, tfn. 0400-425257,
roger.ronnberg @evl.fi
BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Riktlinjer och mål för verksamheten 2018-2020
Kyrkoherden:
Församlingsrådet godkänner förslaget till mål och riktlinjer för
verksamheten under planeringsperioden 2018-2020.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.
FÖR KÄNNEDOM
Gemensamma kyrkorådet
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§ 31

LÄGESRAPPORT OM FÖRSAMLINGENS RESURSGRUPPER
D/480/00.01.02.01/2017
Församlingsrådet gick från början av år 2016 in för en struktur med resursgrupper som stöd för
verksamheten. Det än dags att göra en lägesrapport över situationen.

Församlingsrådets beslöt hösten 2015 att församlingen från 1.1.2016 går in för en
struktur med resursgrupper som stöd för verksamheten. Beslutet var en följd av att
distriktsråden upphörde att existera. Man beslöt att resursgrupper ska finnas inom
följande verksamhetsområden: barn och familj, ungdom, diakoni, musik,
gudstjänstliv, vuxenarbete, mission, skriftskola, information och frivilligverksamhet.
Varje grupp består av en anställd som ansvarig, övriga anställda inom sektorn, en
representant för församlingsrådet och några församlingsmedlemmar. De sistnämnda
utses av de anställda.
Det är dags att göra en kort lägesrapport över hur organiseringen med resursgrupper
fungerar. Inom de sektorer där det från tidigare fanns en struktur för frivilligas
medverkan kom arbetet i gång från början, t.ex. barn- och ungdomsverksamheten
med i medeltal två möten per termin. Också i andra sektorer har man i detta nu
funnit en fungerande modell för systemet medan man inom några fall fortfarande
söker sig fram. Inom de flesta områden har resursgrupperna sammankommit
förutom vad gällande musiken, skriftskolan och missionen. Inom dessa tre sektorer
vidtar arbetet i höst.
Förutsättter ingen barnkonsekvensanalys
Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:

Nina Lejonqvist-Jurvanen, tfn. 050-4341064
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.fi

Kyrkoherden:
Församlingsrådet antecknar rapporten för kännedom.
Beslut:
Församlingsrådet antecknade ärendet för kännedom.
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§ 33

BESLUT OM ANSTÄLLNINGAR INOM UNGDOMVERKSAMHETEN UNDER JOHANNA
TERHOS TJÄNSTLEDIGHET
D/482/01.01.02.04/2017
Församlingsrådet bör fatta beslut med anledning av Johanna Terhos tjänstedighet
7.8.2017–20.6.2018

Församlingsrådet bör ta ställning till arbetsfördelningen inom ungdomarbetet under
den tid församlingen ledande ungdomsarbetsledare Johanna Terhos är tjänstledig.
Kyrkoherden föreslår att församlingen inte besätter tjänsten som ledande under
tjänstledigheten. Istället föreslås att församlingen går in för samma arrangemang
som tillämpades vid motsvarande situation för två år sedan. Med andra ord förslår
kyrkoherden att ledaren för barnverksamheten, Helena Aitti-Lindberg, får som
uppgift att vid sidan om egen tjänst sköta de administrations- och förmansuppgifter
som hör till den ledande ungdomsarbetsledartjänsten.
Därtill har församlingen har två ungdomsarbetsledartjänster som innehas dels av
Camilla Dannholm som ordinarie och dels av Sini Sundqvist, som är anställd som t.f.
tid fram till 31.8.2017 eftersom hon saknar formell behörighet. Den tjänst som Sini
Sundqvist innehar var ledigförklarad som ordinarie under maj månad men lockade
inte en enda sökande. Eftersom församlingen fortlöpande behöver tre
ungdomsarbetsledare föreslås att anställningen av Sini Sundqvist förlängs fram till
utgången av Johanna Terhos ledighet. I gengäld söker församlingen en tredje ungdomsarbetsledare för samma tid i hopp om att locka personer som inte är formellt
behöriga men i övrigt lämpliga för arbetet. Denna tjänst är redan utannonserad och
kyrkoherden fattar beslut i ärendet.
Barnkonsekvenanalys: Det är viktigt att resurserna inom ungdomarbetet är
tillräckliga.
Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:

Nina Lejonqvist-Jurvanen, tfn. 050-4341064,
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.fi

Kyrkoherden:
Församlingsrådet besluter att
a)

ledaren för barnverksamheten, Helena Aitti-Lindberg, under perioden
07.08.2017-20.06.2018, vid sidan om sin egen tjänst, sköter de administrationsoch förmansuppgifter som hör till den ledande ungdomsarbetsledartjänsten.

5

b) anställningen av Sini Sundqvist som t.f. ungdomsarbetsledare förlängs till
20.6.2018
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.
FÖR KÄNNEDOM
Helena Aitti-Lindberg
Sini Sundqvist
Församlingens personaltjänster
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§ 35

REMISSDISKUSSION OM PERSONALBEHOVET INOM DIAKONISEKTORN
D/483/00.01.02.01/2017

Församlingen har tre diakonitjänsteinnehavare, varav en tjänst som ledande. En
fjärde tjänst är vakant sedan några år tillbaka som ett led i strävandena att anpassa
verksamheten till de krympande ekonomiska resurserna.
I nu detta nu är emellertid situationen inom diakonisektorn den att för att garantera
tillräcklig personal på längre sikt kan det bli aktuellt att besatta den fjärde tjänsten.
Kyrkoherden föreslår därför att församlingsrådet för en remissdiskussion om
möjligheten att anställa en person på den fjärde tjänsten under åren 2018–2019 med
medel från de inkomster församlingen erhöll vid försäljningen av den tidigare
stödbostaden.
Barnkonsekvensanalys: Ur barnens och de ungas synvinkel är det viktigt att diakonins
resurser är tillräckliga
Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:

Nina Lejonqvist-Jurvanen, tfn. 050-4341064,
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.fi

Kyrkoherden:
Församlingsrådet för en remissdiskussion om möjligheten att under åren 2018–2019
anställa en person på den fjärde, för närvarande obesatta diakonitjänsten.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt:
a) ställa sig positivt till förslaget att under åren 2018–2019 anställa en person vid
behov på den fjärde, för närvarande obesatta diakonitjänsten
b) att det fattar beslut i ärendet i början av hösten.
FÖR KÄNNEDOM
Ledande diakonitjänstinnehavare Ann-Christine Wiik
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§ 36

BESÖK I NUCKÖ FÖRSAMLING 13.8.2017
D/485/04.05.03/2017
Vänförsamlingen i Estland, Nuckö församling, inbjuder kyrkoherde Roger Rönnberg
att närvara på en ”historisk dag” med bl.a. gudstjänst 13.8.2017. Avfärden från
Finland sker 12.8.2017. Kyrkoherden önskar att två förtroendevalda följer med.
Barnkonsekvensanalys: Förutsätter ingen

Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:

Roger Rönnberg tfn. 0400-425257,
roger.ronnberg@evl.fi

Kyrkoherden:
Församlingsrådet utser deltagare på resan till Nuckö församling 12-13.8.2017.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt utse följande till församlingens representanter under
besöket i Nuckö församling 12-13.8.2017: kyrkoherde Roger Rönnberg med hustru,
församlingssekreterare Ann-Christin Lintula, samt församlingsrådets medlemmar
Hannele Nygård och Solveig Rosenberg-Wikström.
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§ 37

KYRKOHERDENS BESLUT
D/30/00.02.08/2017
Närmare upplysningar:
Roger Rönnberg, tfn. 0400 -425257
roger.ronnberg @evl.fi

BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Kyrkoherdens beslut 40-84/2017

Kyrkoherden:
Församlingsrådet antecknar för kännedom kyrkoherdens beslut nr 40-84/2017.
Beslut:
Församlingsrådet antecknade ärendet för kännedom.
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§ 39

PLAN FÖR KONFIRMANDARBETET ÅR 2018
D/505/00.01.02.01/2017
Enligt församlingens reglemente för skriftskolarbetet ska församlingen årligen göra
upp en årsplan för konfirmandarbetet. Skriftskolpastor Brita Ahlbeck har uppgjort ett
förslag till plan för år 2018 enligt vilken skriftskolläger och dagskriftskola hålls enligt
följande:
Cityskriftskola på Sportlovet i Olars kyrka, 17.2-24.2.2018
Påskskriftskola på Hvittorp, 23-25.3, 29.3-2.4.2018
Mataskär 1, 3.6- 11.6.2018
Solvalla 1, 11.6-18.6.2018
Vällskog 14.6-21.6.2018
Solvalla 2, 25.6-2.7.2018
Mataskär 2, 25.6-2.7.2018
Mataskär 3, 3.7-10.7.2018
Mataskär 4, 11.7-18.7.2018
Houtskär, 23.7-30.7.2018
Mataskär 5, 30.7-6.8.2018
Barnkonsekvensanalys: I församlingens skiftskolverksamhet deltar årligen 230 – 270
ungdomar, både konfirmander och hjälpledare.

Föredragande:

Kyrkoherde Roger Rönnberg

Kyrkoherden:
Församlingsrådet fastställer förslaget till plan församlingens konfirmandarbete år
2018.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.
FÖR KÄNNEDOM
Brita Ahlbeck
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§ 40

ANDAKTSHÅLLARE PÅ FÖRSAMLINGSRÅDETS SAMMANTRÄDEN HÖSTEN 2017
506/00.02.02/2017

Beslut:
Församlingsrådet beslöt utse följande andaktshållare på församlingsrådets
sammanträden hösten 2017 (inlednings- och avslutningsandakt) :
5.9 Ditte Sandholm, Roger Storås
3.10 Tiina Kujala, Cecilia Alameri
7.11 Annika Olsen Nyberg, Pehr-Johan Björksten
5.12 Pirkko Träskbacka, Heidi Juslin-Sandin
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§ 41

PLAN FÖR TJÄNSTEFRI ITID MAJ-SEPTEMBER 2017
D/519/01.01.02.05/2017

BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Tjänstefritid för präster och kantorer
Kyrkoherden:
Församlingsrådet antecknar för kännedom fridagsplanen för församlingens präster
och kantorer för maj– september 2017.
Beslut:
Församlingsrådet antecknade ärendet för kännedom.

12

