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68 §

SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Ordförande inledde sammanträdet med bibelläsning och bön, varefter han förklarade
sammanträdet öppnat.
Namnupprop förrättades. Församlingsrådet är beslutfört när mer än hälften av
medlemmarna är närvarande (KL 7:4,1).
Kallelse tillsänds ledamöterna elektroniskt torsdag 10.9.2015 i enlighet med
församlingsrådets beslut §108/24.10.2012 samt delas ut i pappersform på mötet.
Föredragningslista jämte beredning av ärenden har varit ledamöterna till handa senast 5
dagar före mötet (Församlingsrådets reglemente 1:2).
Kungörelsen om församlingsrådets möte har funnits på församlingens anslagstavla och
hemsida www.vandasvenskaforsamling/förvaltning/församlingsrådet/protokoll och
dokument 5 dagar före mötet.
Förslag:

Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat men inte
beslutfört, eftersom mindre än hälften av ledamöterna var närvarande (6/13).

069 §

070 §

VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE FÖR SAMMANTRÄDET
Förslag:

Församlingsrådet utser två protokolljusterare.

:

Eftersom sammanträdet inte är beslutfört kunde inte beslut göras i detta
ärende.

JUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET
Förslag:

Protokollet är klart för justering tisdag 22.9.2015 kl. 11.00 på
församlingens pastorsexpedition. Det justerade protokollet är framlagt till
påseende på pastorsexpeditionens anslagstavla och hemsida
23.9 - 23.10.2015.
Eftersom sammanträdet inte är beslutfört kunde inte beslut göras i detta
ärende.

071 §

ARBETSORDNING FÖR SAMMANTRÄDET
Förslag:

Föredragningslistan godkänns som arbetsordning för mötet.
Eftersom sammanträdet inte är beslutfört kunde inte beslut göras i detta
ärende.
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072 §

VANDA SVENSKA FÖRSAMLINGS VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2016 - 2018,
SAMT DE STRATEGISKA MÅLEN OCH DE STATISTISKA PARAMETRARNA FÖR ÅR
2016
Gemensamma kyrkorådet i Vanda kyrkliga samfällighet har fastslagit att församlingarna
och enheterna returnerar sina verksamhets- och ekonomiplaner senast 25.9.2015.
Vanda svenska församlings Verksamhets- och ekonomiplan 2016 - 2017 och budget för år
2016 (Bilaga 1), samt De strategiska målen för år 2016 (Bilaga 2) och De statistiska
parametrarna för år 2016 (Bilaga 3) föreligger för församlingsrådets godkännande.
Budgeten för år 2016 budget är lika stor som budgeten för innevarande år, men med den
skillnaden att arbetsgivarens pensionsavgifter sänkts med 4 %, från 28 % till 24 %.
Avgiften till pensionsfonden ökar från 1,2 % till 4,0 %. Detta påverkar inte församlingens
nettobudget eftersom denna betalas med samfällighetens gemensamma finansieringsmedel.
P.g.a. sänkningen av arbetsgivarens pensionsavgifter, sänkes personalbudgeten med
motsvarande summa som uppgår till ca 16.000 €.
Samfälligheten bidrar i år igen för Vanda svenska församlings del med 12500 euro/år av
samfällighetens överskottsmedel (Åren 2014 - 2017).
Förslag:

Församlingsrådet godkänner
1. Vanda svenska församlings Verksamhets- och ekonomiplan 2016 2018 samt budget för år 2016.
2. De strategiska målen 2016 och De statistiska parametrarna 2016. vilka
översändes för fastställelse av det gemensamma kyrko-fullmäktige i
Vanda kyrkliga samfällighet.
3. Ärendet justeras omedelbart.
Eftersom sammanträdet inte är beslutfört kunde inte beslut göras i detta
ärende.
Kyrkoherden översänder å tjänstens vägnar dokumenten De strategiska
målen 2016 och De statistiska parametrarna 2016 till gemensamma
kyrkofullmäktige i Vanda kyrkliga samfällighet för fastställelse.

073 §

HALVÅRSRAPPORTEN 2015
Bifogat följer Vanda svenska församlings halvårsrapport för år 2015 (Bilaga 4) som skall
tillställas centralförvaltningen senast 28.8.2015. Kyrkoherden har verkställt detta 28.8.2015.
Halvårsrapporten för år 2015 antecknas för kännedom.
Förslag:

Halvårsrapporten år 2015 antecknas för kännedom.
Eftersom sammanträdet inte är beslutfört kunde inte beslut göras i detta
ärende.
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074 §

FÖRDELNING AV INTERNATIONELLT MISSIONSSTÖD
Församlingsrådet bör besluta om fördelningen av det internationella missionsunderstödet i
budgeten för år 2015 omfattande en summa på 19656 €, vilken utbetalas från det tredje
huvudkapitlet.
Gemensamma kyrkorådet gjorde 9.11.2011 beslut om att skära ner och stegvis avveckla
bidragen till missionssällskap, som inte följer kyrkans linje i frågor om jämlikhet och
människosyn (minskat med 100 % år 2013).
I följd av ovannämnda princip, föreslås att det sammanlagda missionsstödet på 19.656 €,
som församlingsrådet i Vanda svenska församling besluter om, tilldelas i sin helhet till
Finska Missionssällskapet (FMS).
Förslag:

Församlingsrådet i Vanda svenska församling föreslår för gemensamma
kyrkorådet i Vanda kyrkliga samfällighet att budgetanslaget på 19656 € för
internationellt missionsunderstöd, som församlingsrådet i Vanda svenska
församling besluter om, tilldelas i sin helhet till Finska Missionssällskapet.
Eftersom sammanträdet inte är beslutfört kunde inte beslut göras i detta
ärende.
Eftersom gemensamma kyrkofullmäktige behöver församlingens beslut,
översänder kyrkoherden sitt förslag som beslut i ärendet.

075 §

REDOVISNING FÖR ANVÄNDNING AV TESTAMENTSMEDEL FÖR FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN
Diakonen Heidi Salminen redovisar för användningen av summan för
församlingsverksamheten på 830 €, som beviljades av församlingsrådet (7.4.2015 / 044 §).
Diakonen Heidi Salminen meddelar att den anhållna summan på 830 € inte har använts
eftersom för få deltagare anmälde sig till evenemanget som inte kunde förverkligas (Bilaga
5).
Diakonen Heidi Salminens redovisning för användning av testamentsmedel antecknas för
kännedom.
Förslag:

Diakonen Heidi Salminens redovisning för användning av
testamentsmedel antecknas för kännedom.
Eftersom sammanträdet inte är beslutfört kunde inte beslut göras i detta
ärende.

076 §

REDOVISNING FÖR ANVÄNDNING AV TESTAMENTSMEDEL FÖR PENSIONÄRSVERKSAMHETEN
Diakonitjänsteinnehavarna Annakatri Aho och Heidi Salminen redovisar för användningen
av testamentsmedel 1300 € för pensionärernas födelsedagsfest (Bilaga 6). Medlen
beviljades av församlingsrådet 7.4.2015 / 045 §.
Summan som använts för ändamålet är 1346 € och överskrider den beviljade summan med
46 € (Traktering 1125 €, hyra 130 €, betalningstillägg 6 €, rosor 85 € = 1346 €).
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Sammanlagt beviljade församlingsrådet pensionärsarbetet 7.4.2015 / § 045 2120 €
diakonitjänsteinnehavarna i samma anhållan av Heidi Salminen och Annakatri Aho.
I den totala summan ingick även utgifter för kaffeservering i pensionärskretsar 820 €, som
kan användas i detta fall. Ifall inte medlen räcker till för kaffeserveringen i
pensionärskretsarna för detta år, kan diakonitjänsteinnehavarna inkomma med en ny
anhållan.
Församlingsrådet godkänner redovisningen.
Förslag:

Församlingsrådet besluter att
1. godkänna redovisningen för användningen av testaments- och
stiftelsemedel för pensionärsarbetet.
2. Ärendet justeras omedelbart.
Eftersom sammanträdet inte är beslutfört kunde inte beslut göras i detta
ärende.

077 §

ANSÖKAN OM TESTAMENTSMEDEL FÖR PENSIONÄRSARBETET (Ekberg)
Kantor Anders Ekberg ansöker om 4220 € för pensionärsarbetet (Bilaga 7). I ansökan ingår
en budget.
Av de ansökta medlen är den större delen riktad till ViAnda-körens verksamhet (3940 €).
ViAnda-kören är en kör för personer i åldern 60+. Som dirigent för kören fungerar
församlingens kantor.
ViAnda-körens verksamhet stöds inte med församlingens budgetmedel, utan endast med
Vanda svenska församlings testamentsmedel. Församlingsrådet beviljade senast för
ViAnda-körens verksamhet år 2014, 24.10.2013 / § 108 / 5700 €. Medlen som då
beviljades har räckt för en stor del av verksamhetsåret 2015.
En mindre del av medlen (280 €) är ämnade för traktering på Folkhälsan-huset i samband
med De Vackraste Andliga Sångerna -evenemang. Dessa evenemang som leds av
församlingens kantor på Folkhälsan-huset har hållits i flere år och är uppskattat av de
inneboende.
Församlingsrådet beviljar 4220 € enligt ansökan, ur Dagny Bäckströms fond.
Förslag:

Församlingsrådet besluter att
1. bevilja 4220 € för pensionärsarbetet.
2. bevilja medlen för ändamålet ur Dagny Bäckströms fond.
3. ärendet justeras omedelbart.
Eftersom sammanträdet inte är beslutfört kunde inte beslut göras i detta
ärende.

078 §

BESÄTTANDE AV BEFATTNINGEN SOM BARNLEDARE (59%)
Församlingsrådet beslöt vid sitt senaste möte 12.5.2015 att remittera ärendet för ny
beredning samt att ge kyrkoherden lov att i samråd med stödgruppen för barn, familj och
ungdom anställa en barnledare för en kortare tid ifall behov uppkommer.
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Den ursprungliga beredningen 12.5.2015 föreslog, att på grund av att endast ett barn
anmälts till dagklubben i Dickursby skulle denna befattning inte besättas.
Föredragande har samtalat med ledande barnledaren som meddelat att fyra barn har
anmälts till Dickursby dagklubb och fem barn till Mårtensdal dagklubb.
Ledande barnledaren meddelade att arbetet sköts tillfälligt med nuvarande personal och att
ingen ny anställning behövs.

Ifall det anmäler sig flere barn till dagklubben kan föredragande i samråd med stödgruppen
för barn, familj och ungdom anställa behövlig personal för en kortare tid.
Förslag:

Församlingsrådet besluter att
1. inte anställa en barnledare eftersom arbetet kan skötas tillfälligt med
nuvarande personal.
2. ge kyrkoherden lov att i samråd med stödgruppen för barn, familj och
ungdom anställa behövlig personal för en kortare tid.
3. ärendet justeras omedelbart.
Eftersom sammanträdet inte är beslutfört kunde inte beslut göras i detta
ärende.

079 §

UPPHANDLINGSPROCESSEN
Församlingsrådet beslöt vid sitt senaste möte 12.5.2015 att remittera ärendet för ny
beredning.
Ärendet handlar om tjänsteinnehavares rätt att göra anskaffningar, göra beställningar samt
godkänna räkningar.
Församlingsrådets reglemente samt tjänsters och befattningars instruktioner definierar i
allmänhet beslutanderätt om godkännande och rätt att göra anskaffning.
Församlingsrådets reglemente definierar för kyrkoherden i 8 § 2 mom. att denne ”beslutar
inom budgetramen om anskaffning, vars värde uppgår till högst 15.000 €, om inte ärendet
hör till någon annan tjänsteinnehavare.”
I Vanda svenska församling är det endast kyrkoherden som godkänner räkningar. Övriga
tjänsteinnehavare har inte tilldelats denna rätt.
Däremot säger instruktionerna om tjänsteinnehavares rätt att göra anskaffningar. Tjänsteinnehavare har rätt att göra anskaffningar med sitt kreditkort. Kreditkortet har en högsta
kreditgräns på 5000 €. Denna gräns kan inte överskridas eftersom kreditkortet inte då
fungerar. Samtliga tjänsteinnehavare behöver kyrkoherdens lov för beställningar och
anskaffningar, vars värde överstiger 500 €.
Förslag:

Församlingsrådet besluter, att
1. samtliga tjänsteinnehavare har rätt att göra anskaffningar med sitt
kreditkort.
2. samtliga tjänsteinnehavare behöver kyrkoherdens lov för beställningar
och anskaffningar vars värde överstiger 500 €.
Eftersom sammanträdet inte är beslutfört kunde inte beslut göras i detta
ärende.
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080 §

ANSÖKAN OM MODERSKAPS-, FÖRÄLDRA- och VÅRDLEDIGHET (Hildén)
Ungdomsarbetsledare Daniela Hildén anhåller om moderskapsledighet 11.8 - 11.12.2015,
föräldraledighet 12.12.2015 - 21.6.2016 och vårdledighet 22.6 - 31.12.2016. (Bilaga 8).
En tjänsteinnehavare/arbetstagare har rätt till familjeledighet i enlighet med 4 kap. i
arbetsavtalslagen. Familjeledigheter som avses i lagens 4 kap. är bl.a. moderskaps-,
föräldra- och vårdledighet.
Förslag:

Församlingsrådet besluter att bevilja ungdomsarbetsledare Daniela Hildén
1. moderskapsledighet 11.8 - 11.12.2015,
2. föräldraledighet 12.12.2015 - 21.6.2016,
3. vårdledighet 22.6 - 31.12.2016.
4. ärendet justerades omedelbart.
Eftersom sammanträdet inte är beslutfört kunde inte beslut göras i detta
ärende.
Ungdomsarbetsledaren Daniela Hildén har subjektiv rätt till ledigheten.
Därför gör kyrkoherden ett tjänstemannabeslut i ärendet.

081 §

VIKARIE FÖR UNGDOMSARBETSLEDAREN
Den ordinarie ungdomsarbetsledaren Daniela Hildén är moderskap-, föräldra- och
vårdledig 11.8.2015 - 31.12.2016. Församlingsrådet besluter därför om att anställa en
vikarie för ordinarie ungdomsarbetsledaren.
Teologie studerande Jona Granlund fungerar redan som vikarie för Daniela Hildén 1.1 31.12.2015 (25.11.2014 § 127). Han har samtyckt till att vikariera Daniela Hildén under
dennas tjänstledighet 1.1 - 31.12.2016.
Anställd i tjänsteförhållande måste vara konfirmerad medlem av kyrkan ifall tjänsteförhållandet överstiger 2 månader eller tjänsteförhållandet omfattar uppgifter inom fostran
(KL 6:13).
Föredragande föreslår att församlingsrådet besluter, att
1. teologie studerande Jona Granlund anställs som t.f. ungdomsarbetsledare under
tiden 1.1 - 31.12.2016.
2. lönen utgår från kravgrupp 502, vars grundlön är 2 282,85 €.
Förslag:

Församlingsrådet besluter att
1. teologie studerande Jona Granlund anställs som t.f.
ungdomsarbetsledare under tiden 1.1 - 31.12.2016.
2. lönen utgår från kravgrupp 502, vars grundlön är 2 282,85 €.
3. ärendet justeras omedelbart.
Eftersom sammanträdet inte är beslutfört kunde inte beslut göras i detta
ärende.
Kyrkoherden fattar beslut, som gäller församlingens tjänsteinnehavare och
arbetstagare som utför sådant arbete som avses i 6 kap. 34 § 4 mom. i
kyrkoordningen, i följande ärenden: a) att för högst sex månader anställa en
vikarie när tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren har haft på lag eller
tjänstekollektivavtal grundad rätt till tjänstledighet eller arbetsledighet 3 kap.
8 § 1 mom. a).
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Kyrkoherden anställer därför med sitt beslut teologie studerande Jona
Granlund för tiden 1.1 - 30.6.2016. När församlingsrådet blir beslutfört, gör
det beslut för den resterande tiden.
082 §

KYRKOKOLLEKTERNA OKTOBER - DECEMBER 2015
Församlingen ska göra upp en plan för de kollekter som ska tas upp vid högmässogudstjänsterna under året samt fastställa den (KO 2:8).
Förslaget till kyrkokollekter, som skall uppbäras är för tiden oktober - december 2015
(Bilaga 9), grundar sig på Kyrkostyrelsen cirkulär 21/2014 om kollekter som skall uppbäras
i Borgå stift 2015.
Trots kollektplanen kan plötsliga och oförutsedda behov uppkomma. I sådana fall kan
kyrkoherden frångå kollektplanen och vid någon annan lämplig tidpunkt ta upp det
ursprungliga kollektändamålet. Församlingsrådet torde bevilja kyrkoherden rätt till att ändra
kollektändamålet vid behov.
Förslag:

Församlingsrådet besluter att
1. godkänna kyrkokollekterna för oktober - december 2015.
2. ge kyrkoherden rätt att vid behov ändra kollektändamål.
3. paragrafen justerades omedelbart.
Eftersom sammanträdet inte är beslutfört kunde inte beslut göras i detta
ärende.
Församlingsrådet har inte fler sammanträden före oktober månad.
Kyrkoherden fattar därför beslut om att sända den förslagna
kyrkokollektlistan vidare till samfällighetens centralförvaltning för att
upptagandet av kollekt skall fortsätta utan avbrott.

083 §

STRATEGIGRUPP FÖR VANDA SVENSKA FÖRSAMLING
Annika Halmén föreslog vid församlingsrådets sammanträde 20.1.2015 § 015 Övriga
ärenden punkt 1, att församlingsrådet skulle utse en strategigrupp för Vanda svenska
församling.
Församlingarna i Vanda har en egen strategi 2011-2016 som församlingarna tillämpar i sin
verksamhet. Strategiarbetet i församlingarna i Vanda sker kollegialt och har initerats av
kyrkoherdemötet i Vanda.
För att uppdatera samfällighetens strategi behandlade Kyrkoherdemötet i Vanda på sitt
seminarium för andligt ledarskap 20 - 21.3.2014 § 92 församlingarnas kärnkunnande
genom vilken församlingarna i Vanda förbinder sig att förstärka medlemsskapet. Ett centralt
element i detta arbete är Jäsen360 -verktyget, för att församlingarna närmare skall kunna
definiera befolkningsgrupper som utgör tyngdpunkten i församlingarnas arbete.
Gemensamma kyrkorådet i Vanda beslöt vid sitt möte 20.5.2015 § 92 att uppdatera
samfällighetens strategi 2016 - 2020 på de grunder som kyrkoherdemötet i Vanda
behandlade 20 - 21.3.2014.
Kyrkoherden informerar om hur uppdatering av församlingarnas strategi fortskrider och
antecknar saken för kännedom.
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När samfälligheten färdigställt Vanda församlingars strategi 2016-2020 hösten 2016 tar
församlingsrådet del av den.
i början av år 2017 tar församlingsrådet upp ärendet om att tillsätta en strategigrupp på nytt
sedan samfälligheten färdigställt Vanda församlingars strategi 2016-2020.
Förslag:

Församlingsrådet besluter att
1. anteckna kyrkoherdens information om samfällighetens strategiarbete
för kännedom.
2. hösten 2016 tar församlingsrådet del av samfällighetens färdigställda
strategi för Församlingarna i Vanda 2016 - 2020.
3. i början av år 2017 tar församlingsrådet upp ärendet om att tillsätta en
strategigrupp.
4. ärendet justeras omedelbart.
Eftersom sammanträdet inte är beslutfört kunde inte beslut göras i detta
ärende.

084 §

ARBETSGRUPP FÖR GUDSTJÄNSTLIV OCH MUSIK
Annika Halmén föreslog vid församlingsrådets sammanträde 20.1.2015 § 015 Övriga
ärenden punkt 2, att församlingsrådet skulle utse en arbetsgrupp för Gudstjänstliv och
musik.
Kyrkoherdemötet i Vanda behandlade vid sitt möte 24.2.2015 § 10 initiativet om ett
utvecklingsprojekt för Gudstjänstlivet. Detta utvecklingsprojekt syftar på en
helhetskartläggning av gudstjänstlivet i församlingarna i Vanda. Kyrkoherdemötet i Vanda
beslöt vid sitt möte att grunda en arbetsgrupp som leds av kontraktsprosten Jukka Nevala.
Målet för projektet är att finna nya gudstjänstformer samt dela med av varje församlings
best practise. Dessutom syftar projektet på att planera gemensamma temagudstjänster för
hela Vanda för att nå befolkningen genom att utnyttja Jäsen360 -verktyget.
Kyrkoherdens informerar om hur arbetet fortskrider i den av kyrkoherdemötet tillsatta
arbetsruppen för gudstjänstlivet. Detta antecknas för kännedom.
Vanda svenska församling inväntar resultaten från den av kyrkoherdemötet i Vanda
grundade arbetsgruppen och använder sig av dess expertis. Under ett möte under år 2016
tar församlingsrådet del av resultaten från den av kyrkoherdemötet tillsatta arbetsgrupp för
gudstjänstliv.
På basen av informationen från den av kyrkoherdemötet tillsatta arbetsgruppen, dryftar
församlingsrådet resultaten och hur dessa kan gagna Vanda svenska församlings
gudstjänstliv och musik.
Förslag:

Församlingsrådet besluter att
1. anteckna kyrkoherdens information om hur arbetet fortskrider i den av
kyrkoherdemötet tillsatta arbetsruppen för gudstjänstliv.
2. under ett möte år 2016 tar församlingsrådet del av resultaten från den
av kyrkoherdemötet tillsatta arbetsgrupp för gudstjänstliv.
3. på basen av informationen från den av kyrkoherdemötet tillsatta
arbetsgruppen, dryftar församlingsrådet resultatet från arbetsgruppen
och hur detta kan gagna Vanda svenska församlings gudstjänstliv och
musik.
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4.

ärendet justeras omedelbart.

Eftersom sammanträdet inte är beslutfört kunde inte beslut göras i detta
ärende.

085 §

ARBETSGRUPP FÖR FÖRVALTNING AV TESTAMENTSMEDEL OCH EKONOMI
Annika Halmén föreslog vid församlingsrådets sammanträde 20.1.2015 § 015 Övriga
ärenden punkt 3, att församlingsrådet skulle utse en arbetsgrupp för förvaltning av
testamentsmedel och ekonomi.
Församlingsrådet i Vanda svenska församling förvaltar tre fonder: Dagny Bäckströms fond,
Doris Westerlunds fond och Margit Lucanders fond (8.3.2012 § 52 - 54 § 1, vilka ingår i
Fondstadgar för Vanda svenska församlings testaments- och stiftelsemedel).
Kyrkoordningen säger (kap.10:13,2) att ”Församlingsrådel kan tillsätta permanenta
direktioner, som lyder under rådet och vilkas uppgifter bestäms i instruktioner som detta
fastställer. Om direktionerna skall i övrigt i tillämpliga delar gälla vad som är stadgat eller
bestämt om de direktioner som tillsatts att biträda kyrkorådet. För tillfälliga uppgifter kan
församlingsrådet tillsätta kommissioner samt bestämma dessas uppgifter och mandattid.
Församlingsrådet har dock bestämt i Fondstadgarna för Vanda svenska församlings
testaments- och stiftelsemedel att församlingsrådet i sin helhet förvaltar testaments- och
stiftelsemedel och ansvarar för dem. Detta ansvar delegerar församlingsrådet därför inte till
en arbetsgrupp.
Församlingsrådet ansvar i de ekonomiska frågorna handlar om att besluta om ekonomiplan
och budget för kommande år, samt om bokslut för gångna år. Denna uppgift är inte
ändamålsenligt att delegera till en arbetsgrupp. Det är bättre att församlingsrådet i sin
helhet sköter sina egna åligganden själva och inte splittrar arbetet, som ändå är alldeles
tillräckligt byråkratiskt i en så stor samfällighet som i Vanda.
Församlingsrådets Protokoll 09/17.12.2014 / § 145) säger att ”För att kunna avstämma
församlingens behov av rörelsekapital och kunna ta ställning till större förändringar i
placeringen av medel, utser församlingsrådet representanter som träffar förvaltarna av
testamentsmedlen 2 - 4 gånger per år. Representanterna föredrar ändringsförslag för
församlingsrådet, vilket gör beslut i ärendet (§ 2).”
Församlingsrådet torde utse tre representanter som träffar förvaltarna av testamentsmedlen
2-4 gånger per år.
Förslag:

Församlingsrådet besluter att
1.
inte grunda en arbetsgrupp för förvaltning av testamentsmedel
och ekonomi.
2.
församlingsrådet utser tre representanter som träffar förvaltarna av
testamentsmedlen 2 - 4 gånger per år.
3.
ärendet justeras omedelbart.
Eftersom sammanträdet inte är beslutfört kunde inte beslut göras i detta
ärende.
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086 §

ANSÖKAN OM TESTAMENTSMEDEL FÖR PENSIONÄRSARBETET (Aho & Salminen)
Diakoniarbetarna Heidi Salminen och Annakatri Aho ansöker om 1100 € ur Vanda svenska
församlings testamentsmedel för pensionärsarbetet (Bilaga 10). I ansökan ingår en budget.
Medel ansökes för servering på pensionärernas kyrkdag som hålles den första söndagen i
oktober, då också Mikaelidagens lunch och allsångsevenemang hålles på Helsinge skola
med anledning av dagklubbsarbetets 70 års jubileum.

Församlingarna och särskilt Vanda svenska församling vill på detta sätt högtidlighålla en
viktig, värdefull och traditionsrik arbetsform, som är en stöttepelare i kyrkans kristna fostran.
Medlen beviljas ur Dagny Bäckströms fond.
Förslag:

Församlingsrådet besluter att
1. att enligt ansökan bevilja 1100 € till pensionärsarbetet.
2. medlen beviljas ur Dagny Bäckströms fond.
3. ärendet justeras omedelbart.
Eftersom sammanträdet inte är beslutfört kunde inte beslut göras i detta
ärende.

087 §

ANSÖKAN OM TESTAMENTSMEDEL FÖR FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN (Halonen)
Förvaltningssekreteraren Solveig Halonen ansöker om testamentsmedel för
församlingsverksamheten, för informationen för år 2016, sammanlagt 10.000 € (Bilaga 11).
I ansökan ingår en budget.
Den mest kostsamma informationen är annonseringen i Hufvudstadsbladet. Denna tidning
läses så gott som enbart av församlingens seniorer. Därför är det bra, att en del av
församlingens information till sina seniorer kunde riktas via Hbl.
Församlingen har annonserat i Hbl särskilt om veckovis återkommande gudstjänstverksamhet i Hbl under rubriken ”Söndag - kyrkdag”. I den får församlingen också synlighet
tillsammans med huvudstadsregionens övriga församlingar, vilket har visat sig vara en god
satsning.
En annan särskild annonseringssatsning i Hbl har gått under rubriken ”Bikupan”. Det är en
annonsering som gäller enbart Vanda. Motsvarande annonsering har också Helsingfors
och Esbo församlingar. Annonseringen återkommer ”Bikupan” endast några gånger per år. I
denna får församlingen synlighet tillsammans med övriga Vandaorganisationer. I ”Bikupan”
har församlingen annonserat om musikverksamheten och särskilt konserter. Alla dessa
evenemang riktar sig till seniorerna, som läser Hbl.
Föredragande föreslår att:
1. församlingsrådet beviljar summan på 10000 € för annonseringen i Hbl för år 2016.
2. medlen utbetalas ur de medel som församlingen erhållit av Dagny Bäckströms
stiftelse.
3. paragrafen justeras omedelbart.
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Förslag:

Församlingsrådet besluter att
1. församlingsrådet beviljar summan på 10000 € för annonseringen i Hbl
för år 2016.
2. medlen utbetalas ur Dagny Bäckströms fond.
3. paragrafen justeras omedelbart.
Eftersom sammanträdet inte är beslutfört kunde inte beslut göras i detta
ärende.

088 §

KYRKOHERDENS BESLUTSFÖRTECKNING
Kyrkoherden redogör för följande tjänstemannabeslut:
Nr. 8/2015
Kyrkoherden har beviljat förvaltningssekreteraren Solveig Halonen
övertidsledighet för uppgifter uppkomna 7.5, 12.5 samt 24 - 25.5.2015.
Övertidsledigheten tas ut följande måndagar i juni 2015: 1.6, 8.6 och
15.6.2015.
Nr. 9/2015
Kyrkoherden har beviljat oavlönad tjänstledighet åt församlingssekreteraren
Åsa Alaterä under tiden 3.8 -14.8.2015.
Nr. 10/2015 kyrkoherden har beviljat åt församlingssekreteraren Åsa Alaterä
mertidsledighet som uppkommit 7.5.2015 (2,5h) på planeringsmöte med
församlingsrådet och för planeringsarbete med personalen 24 - 25.5.2015.
Mertidsledigheten togs ut 18.6.2015.
Nr. 11/2015
Kyrkoherden har beslutit att ungdomsarbetsledaren Daniela Hildéns
semesterrätt 29 dagar utbetalas i pengar.
Nr. 12/2015 Kyrkoherden har beviljar på basen av anhållan friplats åt ett barn dagklubben.
Förslag:

Antecknas för kännedom.
Eftersom sammanträdet inte är beslutfört kunde inte beslut göras i detta
ärende.

089 §

ANMÄLNINGSÄRENDEN
1. Budgetutfallet per 31.8.2015 (Bilaga 12).
2. Tiina Ellonens och Carola Lunds brev till församlingsrådet (Bilaga 13).
3. Portföljrapporten 1.4 - 30.6.2015 (Bilaga 14).
Förslag:

Antecknas för kännedom.
Eftersom sammanträdet inte är beslutfört kunde inte beslut göras i detta
ärende.

090 §

ÖVRIGA ÄRENDEN
I denna paragraf antecknas de ärenden som församlingsrådet önskar att bereds till nästa
eller därpå följande möten.
För att underlätta beredningen skall en medlem, som önskar ta upp ett ärende till
behandling, ge det skriftligt med motiveringar varför ärendet skall behandlas.
Förslag:
Eftersom sammanträdet inte är beslutfört kunde inte beslut göras i detta
ärende.
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091 §

NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag:

Församlingsrådet sammanträder nästa gång tisdag 20.10.2015 kl. 18.00 i
församlingens mötesrum på Vallmovägen 5 A, 2 vån.

Eftersom sammanträdet inte är beslutfört kunde inte beslut göras i detta
ärende.

Församlingsrådet sammankallas av ordföranden eller i det fall att
denna är förhindrad av vice ordföranden, som bestämmer tid och
plats för sammanträdet (Församlingsrådets reglemente 1 kap. 1 § 1
mom.).
092 §

BESVÄRSANVISNING OCH SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING
Förslag:

Ordförande meddelade lagenlig besvärsanvisning samt avslutade
sammanträdet kl. xx.xx.
Eftersom sammanträdet inte är beslutfört kunde inte beslut göras i detta
ärende.

PM UPPGJORT AV
MARTIN FAGERUDD,
KYRKOHERDE
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