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§ 29

SAMMANTRÄDET ÖPPNAS
Ordförande inleder med bön och förklarar sedan sammanträdet öppnat.

§ 30

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Enligt Reglemente för kyrkorådet skall kallelsen till sammanträdet tillställas
medlemmarna senast fem dagar före sammanträdet, till den skall fogas en
förteckning över de ärenden som skall behandlas. Församlingens institutioner är
beslutföra då över hälften av medlemmarna är närvarande (KL 7 Kap 4 §).
Kyrkofullmäktiges ordförande och viceordförande skall underrättas om
sammanträdet (KO 9:1 § 2mom.). Sammanträdeskallelsen är utskickad till
medlemmarna i kyrkorådet samt kyrkofullmäktiges ordförande och viceordförande
onsdagen den 30.03.2022. Namnupprop förrättas.
__________

BESLUT:
Enligt Reglemente för kyrkorådet skall kallelsen till sammanträdet tillställas
medlemmarna senast fem dagar före sammanträdet, till den skall fogas en
förteckning över de ärenden som skall behandlas. Församlingens institutioner är
beslutföra då över hälften av medlemmarna är närvarande (KL 7 Kap 4 §).
Kyrkofullmäktiges ordförande och viceordförande skall underrättas om
sammanträdet (KO 9:1 § 2mom.). Sammanträdeskallelsen är utskickad till
medlemmarna i kyrkorådet samt kyrkofullmäktiges ordförande och viceordförande
onsdagen den 30.03.2022. Namnupprop förrättas.
________

§ 31

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
FÖRSLAG:
Hanna Bromels och Gun Åkerback utses att justera dagens protokoll.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet.
________
BESLUT:
Hanna Bromels och Leif-Anders Mattsson utses att justera dagens protokoll.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet.
________
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§ 32

GODKÄNNANDE OCH EVENTUELLA ÄNDRINGAR I
FÖREDRAGNINGSLISTAN
________
BESLUT:
Rubriken i § 37 ändras till ”Tillsättande av en ordinarie ekonom-kanslist på deltid
om 80 %.
________
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§ 33

UTSE VALNÄMND FÖR FÖRSAMLINGSVAL

Kr 22.03.2022, § 17
Enligt Valordningen för kyrkan 2 kap 4§ 1 mom (VOK) skall kyrkofullmäktige
utse en valnämnd senast den 31 maj under det år församlingsval skall förrättas.
Valnämnden består av en ordförande och minst fyra andra medlemmar samt lika
många ersättare. Ersättarna skall ställas i den ordning som de deltar i stället för en
medlem, dvs medlemmarna är inte personliga. (KL 23:19) Eftersom ordförande är
medlem i valnämnden skall det finnas minst fem ersättare.
Till medlem i valnämnden kan en konfirmerad församlingsmedlem som är känd för
sin kristna övertygelse, har fyllt 18 år och inte är omyndig (KL 23:2,1) väljas.
En kandidat eller en kandidats make/maka, barn, syskon eller föräldrar kan inte
vara medlem eller ersättare i valnämnden. Med make/maka avses äkta makar samt
personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden eller i registrerat
partnerskap med kandidaten. (KL 23:19,4)
TF. KYRKOHERDENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige utser följande personer till medlemmar i
valnämnden.
________
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att återremittera ärendet.
________
Kr 07.04.2022, § 33
Runar Karlsson föreslår Guy Linde, Hanna Bromels, Christer Sundlöf, Lillemor
Björkroos och Carolina Lindström till ordinarie medlemmar i valnämnden. Olav
Johansson suppleant för Carolina Lindström. Sture Söderlund, Björn Bamberg
Camilla Johansson och Gun Ekholm till suppleanter.
BESLUT:
Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige utser följande personer till ordinarie
medlemmar i valnämnden:
Guy Linde, Hanna Bromels, Christer Sundlöf, Lillemor Björkroos och Carolina
Lindström till ordinarie medlemmar i valnämnden. Olav Johansson suppleant för
Carolina Lindström. Vidare Sture Söderlund, Björn Bamberg Camilla Johansson
och Gun Ekholm till suppleanter.
________
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§ 34

REGLEMENTE FÖR KYRKORÅDET I SALTVIKS
FÖRSAMLING

Kr 22.03.2022, § 19
Bilaga
1/§19/22

Under biskopsvisitationen i september 2021 framkom att en stor del av
församlingens reglementen, stadgor och styrdokument bör förnyas.
Tf. kyrkoherde Carolina Lindström har kontaktat kyrkoherde Ulrik Sandell i
Grankulla svenska församling, vilken på privat basis arbetar fram förslag till
bl a reglementen för olika församlingar.
TF. KYRKOHERDENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige besluter godkänna reglementet för
kyrkorådet samt skicka det vidare till domkapitlet i Borgå för fastställande.
________
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att återremittera ärendet.
________

Kr 07.04.2022, § 34
Bilaga
1/§34/22

Bifogas nuvarande reglemente samt nya med rättelser.
BESLUT:
Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige besluter godkänna reglementet för
kyrkorådet samt skicka det vidare till domkapitlet i Borgå för fastställande.
________
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§ 35
Bilaga
1/§35/22

SEMESTERORDNINGEN FÖR ÅR 2022
Ekonomkanslisten har sammanställt semesterordning utgående
från medarbetarnas önskemål.
Semesterperioden omfattar tiden 02.05 – 30.09.2022.
Tf. kyrkoherdens semester godkänns av Borgå domkapitel.
TF. EKONOMKANSLISTENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet fastställer semesterordningen för år 2022 enligt bifogat förslag.
________
BESLUT:
Kyrkorådet fastställer semesterordningen för år 2022 enligt bifogat förslag.
________
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Britt Lindholm avlägsnar sig under behandlingen av ärendet.

§ 36

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE-Helsingfors förvaltningsdomstol
TF. KYRKOHERDENS FÖRSLAG:
Begäran om utlåtande har inkommit från Helsingfors förvaltningsdomstol.
Kyrkorådet beviljar tf. kyrkoherde Carolina Lindström och kyrkofullmäktiges
ordförande Sven-Olof Karlsson fullmakt att underteckna och inlämna utlåtande till
Helsingfors förvaltningsdomstol.
________
BESLUT:
Kyrkorådet beviljar tf. kyrkoherde Carolina Lindström och kyrkofullmäktiges
ordförande Sven-Olof Karlsson fullmakt att underteckna och inlämna utlåtande till
Helsingfors förvaltningsdomstol.
________
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Britt Lindholm avlägsnar sig under behandlingen av ärendet.

§ 37

TILLSÄTTANDE AV EN ORDINARIE EKONOM-KANSLIST
PÅ DELTID OM 80 %
Rekryteringsgruppens beredning:
Närvarande: Dan Nyholm, Katrin Gwardak och Sven-Olof Karlsson
Sökande: Margaretha Westling (MW) och Britt Lindholm (BL)
Rekryteringsgruppen har intervjuat sökandena 16.3.2022.
På basen av ansökningshandlingarna och vad som framkommit i intervjun med
respektive sökande framför gruppen följande:
1. Båda sökande är behöriga för tjänsten.
2. Sökandens skicklighet genom utbildning och arbetserfarenhet:
Vid jämförelse av sökandens utbildning och arbetserfarenhet anser gruppen, att
MW har mera teoretisk utbildning. Gruppen finner det dock anmärkningsvärt, att
MW inte haft något arbete/anställning sedan år 2008. På förfrågan har hon inte
kunnat ange någon orsak till detta, bara att hon sökt en del tjänster. Det kan
föreligga en uppenbar risk, att hon inte i tillräcklig omfattning är insatt i dagens
datasystem och hur arbetsuppgifterna sköts idag.
MW uppgav för gruppen, att hon nu sökte tjänsten enbart för att hon har olika
rättsprocesser aktuella mot församlingen.
Gruppen anser, att BL kan anses ha en större arbetserfarenhet i de arbetsuppgifter
som nu är aktuella, då även vägs in hennes arbetserfarenhet från Saltviks
församling. Gruppen noterar också det positiva arbetsintyget från hennes förman.
På basen av ovanstående anser gruppen, att BL skall sammantaget anses ha en
större skicklighet för tjänsten.
3. Sökandens förmåga såsom personliga egenskaper som förutsätts för goda
arbetsresultat, naturlig begåvning, organisationsförmåga, initiativkraft och andra
liknande egenskaper som erfordras i arbetet som ekonom-kanslist:
Arbetsgruppen har ansett, att sökandenas personliga egenskaper är viktiga i denna
tjänst genom att den anställa har en hel del kundkontakter med församlingsborna i
olika ärenden och fungerar som överordnad för flera andra anställda i församlingen,
varvid samarbetsförmåga är viktig. Då kyrkoherden vanligen är ledig ett par
vardagar i veckan är det ekonom-kanslisten som har första kontakten med
församlingsmedlemmar vid olika ärenden, t.ex. begravningar. På basen av svaren
vid intervjuerna med sökandena har gruppen klart uppfattat, att BL är mera lämplig
för tjänsten genom bl.a. sin mera positiva och mera utåtriktade attityd och
samarbetsförmåga.
Beträffande organisationsförmågan har gruppen fäst uppmärksamhet vid uppgifter
från Finström-Geta församling (nuvarande Norra Ålands församling) att det saknas
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protokoll mellan 2007 och 2008 under den tid som MW tjänstgjorde där såsom
vikarierande ekonomichef. Enligt församlingen har det även funnits tveksamheter
med betalningar som gjorts från församlingens konto till MW:s privata konto. På
förfrågan vid intervjun bestred MW dessa uppgifter. Enligt uppgift från FinströmGeta församling uppstod dock under andra halvan av år 2007 ”något slags
förvaltningshaveri” i Finström-Geta församling.
Därtill noterar gruppen, att i Ålands tingsrätts laga kraft vunna dom nr 14-929, där
MW som ekonom stämt in sin arbetsgivare Jomala församling, konstateras bl.a.
följande: ”Käranden har inte visat att de åtgärder som tjänstemännen och
förtroendevalda i församlingen vidtagit vid innehållande av nu aktuella belopp
skulle konstituera ett tjänstebrott, eftersom det funnits oklarheter i bokföringen,
bokslutet inte uppfyllde kraven och revisorerna inte godkände detsamma samt det
fanns stöd i tjänstestadgan att innehålla belopp” (gruppens kursivering i texten). På
förfrågan vid intervjun har MW inte kunna ge några tillfredsställande svar på varför
dessa allvarliga brister förekommit i hennes arbetsresultat. MW uppgav vidare, att
hennes anställning varit på ett (1) år i Jomala församling och att det var därför hon
slutade efter ett år. Detta torde inte vara med sanningen överensstämmande.
Arbetsgruppen har även frågat MW utan att erhålla ett konkret svar, varför hon
inte, trots uppmaning i den utlysta tjänsten angående referenser, inte lämnat in
några sådana från varken sitt arbete vid Europainformation eller från Finström-Geta
församling.
Konstaterades att BL inlämnat två referenser.
BL har på förfrågan uppgivit, att hon trivts bra med arbetet i Saltviks församling
och kommit mycket bra överens med övriga anställda. BL konstaterade vidare, att
hon genom sina olika uppdrag i föreningar och som förtroendevald känner många
av församlingsmedlemmarna och detta är ägnat att underlätta och förbättra servicen
till dessa.
Gruppen anser på basen av ovanstående uppgifter och sina intryck från intervjun,
att BL har en klart bättre förmåga och personliga egenskaper för tjänsten.
4. Sökandens beprövade medborgerliga dygd:
Gruppen uppfattar, att det är fråga om i samband med allmänna medborgerliga
aktiviteter förvärvade meriter som har relevans för skötseln av tjänsten samt ett gott
uppförande.
MW har inte framlagt utredning om dylika meriter och uppgav på förfrågan inte
heller några sådana vid intervjun.
BL har varit aktiv som ordförande och sekreterare i olika föreningar och ledamot i
såväl kommunfullmäktige som i olika kommunala nämnder. Gruppen anser att
dessa meriter har gett värdefull förståelse, erfarenhet och insikt i hur olika
verksamheter sköts och samhället fungerar, vilka alla är till hjälp för att på ett
framgångsrikt sätt sköta uppgifter som ekonom-kanslist.
Beträffande ”gott uppförande” kan gruppen konstatera, att det inte förekommit
några anmärkningar mot BL under den tid hon skött den aktuella tjänsten. Vad
gäller MW undandrar sig gruppen att göra någon bedömning.
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Sammanfattning:
Då gruppen gör en helhetsbedömning av de båda sökandena enligt de ovanstående
kriterierna, anser gruppen att BL är mest lämplig för tjänsten.
Gruppen har härvid tagit hänsyn till sökandenas personliga egenskaper, vilka har
betydelse för att sköta tjänsten. I helhetsbedömningen har gruppen också beaktat de
omständigheter som har framkommit i intervjun och därvid gruppens uppfattning
om de sökandes lämplighet för tjänsten.
REKRYTERINGSGRUPPENS FÖRSLAG:
På basis av ovanstående beredning föreslår rekryteringsgruppen till kyrkorådet att
anställa Britt Lindholm till ordinarie ekonom-kanslist på deltid om 80%.
________
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att på basis av ovanstående beredning att anställa Britt
Lindholm till ordinarie ekonom-kanslist på deltid om 80%.
________

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 07.04.2022.

_________________________
Hanna Bromels

_________________________
Leif-Anders Mattsson

SALTVIKS FÖRSAMLING
Kyrkorådet
Nr 3/2022

PROTOKOLL

Sammanträdesplats

Sammanträdesdatum

Kallelsedatum

30.03.2022
Klockslag

Sida

Mariagården
07.04.2022
18.30 – 19.25
14
_____________________________________________________________________________

§ 38

ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM
• Ekonomkanslisten informerar om skatteintäkter.
________
BESLUT:
Ärendet antecknas för kännedom.
________
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§ 39

EVENTUELLA ÖVRIGA ÄRENDEN
BESLUT:
Inga övriga ärenden upptas till behandling.
________
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§ 40

BESVÄRSANVISNING OCH ANVISNINGAR OM
RÄTTELSEYRKANDE

Bilaga
1/§40/22

Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning meddelas.

§ 41

SAMMANTRÄDET AVSLUTAS
Ordförande avslutar sammanträdet kl 19.25.
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