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§ 55

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

§ 56

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
tisdagen den 01.06.2022. 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
tisdagen den 01.06.2022. Namnupprop förrättas.
________

§ 57

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
FÖRSLAG:
Hanna Bromels och Katrin Gwardak utses att justera dagens protokoll.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet.
________
BESLUT:
Runar Karlsson och Katrin Gwardak utses att justera dagens protokoll.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet.
________

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 08.06.2022.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Katrin Gwardak

SALTVIKS FÖRSAMLING
Kyrkorådet
Nr 5/2022

PROTOKOLL

Sammanträdesplats

Sammanträdesdatum

Kallelsedatum

01.06.2022
Klockslag

Sida

Mariagården
08.06.2022
18.30 – 19.45
6
_____________________________________________________________________________

§ 58

GODKÄNNANDE OCH EVENTUELLA ÄNDRINGAR I
FÖREDRAGNINGSLISTAN
________
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att uppta ett extra ärende till behandling, ”TrapphissS:ta Maria kyrka”.
________
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Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 08.06.2022.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Katrin Gwardak
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§ 59

FÖRFRÅGAN- Ålands Discgolf Förbund

Kr 26.01.2022, § 7
Bilaga
1/§23/22

Ålands Discgolf förbund har genom bankommittén ordförande John Boman
inkommit med en förfrågan. Förbundet vill inleda en diskussion om möjligheten att
anlägga en discgolfbana på Furuskär vilken tillhör Saltviks församling. Kyrkorådet
har tillsänts e-posten.
________
BESLUT:
Kyrkorådet återremitterar ärendet för vidare beredning.
________

Kr 22.03.2022, § 23
Tf. kyrkoherde Carolina Lindström har varit i kontakt med John Boman för att få
lite mera klarhet kring hur en discgolfbanan rent praktiskt skulle fungera ute på
Furuskär. Diskussionen har skett per e-post.
Här nedan följer de frågor som ställts samt John Bomans svar på dem.
Under vilken tid skulle banan vara öppen och finns det någon plan i hur man
kanske undviker området under häckningstider och andra "fredade perioder"
Saltviks jaktvårdsföreningen använder Furuskär delvis i undervisande jaktsyfte detta bör tas i beaktande så att inte någon spelar discgolf medans det pågår
jaktaktiviteter.
Om det är ett önskemål så anpassar vi öppettiderna till de fredningsperioder
(häckning, 15 april - 15 juni) som gäller, och stänger banan under denna period.
Vid jakt gör vi samma sak, och vår erfarenhet från andra områden där vi har banor,
är att det brukar handla om ett fåtal dagar under ett år och att det går bra för båda
intressenterna.
Hur är det tänkt att man tar sig till holmen och vem är ansvara för den transporten?
Till holmen tar man sig med privata båtar, med hyrbåtar (vi har tänkt oss 2-3 st
båtar för det ändamålet), samt med andra transportbåtar (mot betalning av spelarna)
som finns tillgängliga (stugbyar/stugägare som kör ut gäster, samt ansvarig person
för banan kan också köra gäster).
"Hur kommer den eventuella uppsnyggningen av område att skötas?" Med
mänsklig aktivitet kan man alltid räkna med att människor lämnar efter sig av skräp
och sånt.
_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 08.06.2022.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Katrin Gwardak
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Ansvarig för banan kommer att sköta skötseln av banan. Det blir dagliga besök
under perioden 16 juni - tills banan stänger för säsongen (beroende på väder och
vind).
"Hur ordnas möjlighet för sanitära möjligheter såsom toalett?
Tanken är att uppföra en mindre bod/dass för besökarna. Förslagsvis blir den ca 2 x
4 m stor med förelning 50/50 på dass och förråd/bod. Dasset/boden är tänkt att
gömmas undan i terrängen en bit upp från vattnet (målas i mörkgrått för att smälta
in i miljön). Dasset sköts av banansvarig, som även för med sig toalettpapper samt
tvål/vatten för handtvätt. Om det finns möjlighet så vill vi också uppföra ytterligare
en mindre bod, ca 2 x 4 m, där vi kan sköta försäljning av kaffe, läsk, bullar mm,
samt försäljning/uthyrning av discar för spel på banan.
Sammanfattning:
Man kan konstatera att det finns fördelar i att ingå avtal med Ålands discgolf
förbund för användandet av Furuskär som discgolf område under viss tid.
Förbundet är beredda att hålla fredade perioder såsom fågelhäckningstider och även
anpassa sig så att det inte sker några aktiviteter under jakttider.
De kommer att ansvara för transport till Furuskär. Underhåll av område såsom
uppsnyggning och dassmöjligheter ansvaras av förbundets banansvarige.
Från församlingens sida kan det gynnsamma i detta samarbete ses i form av
synlighet och uppmuntran för fysiska aktivitet i natur.
John Boman är tillgänglig för utökade och mer detaljerade diskussioner.
________
TF. KYRKOHERDENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet kan besluta följande:
1) Saltviks församling utarbetar ett arrendeavtal med Ålands discgolf förbund för
användandet av Furuskär.
2) Saltviks församling avböjer att i detta skede sluta ett avtal med Ålands discgolf
förbund för användandet av Furuskär.
Röstning företes genom handuppräckning.
En röst ges till alternativ ett och sex till alternativ två.
_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 08.06.2022.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Katrin Gwardak
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BESLUT:
Kyrkorådet besluter att Saltviks församling avböjer att i detta skede sluta ett avtal
med Ålands discgolf förbund för användandet av Furuskär.
________
Kr 08.06.2022, § 59
På kyrkofullmäktige 3 maj diskuterades utanför protokollet möjligheten att erbjuda
Bockholm för eventuell discgolfbana. Man beslöt bjuda in ordförande i Disc Golf
Förbundet John Boman för vidare diskussion
________
John Boman informerar om ett discgolf projekt som startats på Åland. Målet är att
det ska finnas en discgolfbana i varje kommun. Åland marknadsförs för
discgolfturismen.
Kyrkorådet bereds tillfälle att ställa frågor.
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att John Boman och Ålands discgolf återkommer med bud och
förslag.
________

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 08.06.2022.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Katrin Gwardak
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§ 60

Bilaga
1/§60/22

ANBUD – kantsten vid begravningsplatsen
Kyrkofullmäktige beslöt att uppta i budgeten 2022, under investeringar, byte av
kantstenar på begravningsplatsen.
Församlingen har inbegärt anbud på montering av 205 lm kantstenar vid
begravningsplatsen i Prestgården By, Saltviks kommun.
Anbuden skall lämnas eller e-postas till Saltviks församlings pastorskansli senast
8 juni kl 15.00 märkt ”anbud - kantstenar”. Anbuden öppnas på kyrkorådets
sammanträde.
________
Ett anbud har inkommit - Ax Stone.
En firma har begärt förlängning till 15 juni – Utemiljö.
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att delegera ärendet till ekonomisektionen. Kyrkorådet besluter
vidare att Utemiljö får förlängning med inlämning av anbud till 15 juni.
________

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 08.06.2022.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Katrin Gwardak
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§ 61

Bilaga
1/§61/22

ANHÅLLAN OM AVSKED – kyrkvaktmästare Martin CromwellMorgan
Martin Cromwell-Morgan har inkommit med en anhållan om avsked från tjänsten
som kyrkvaktmästare i Saltviks församling från och med 22 augusti 2022.
EKONOMKANSLISTENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet besluter att bevilja Martin Cromwell-Morgan avsked tjänsten som
kyrkvaktmästare från och med 22 augusti 2022.
________
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att bevilja Martin Cromwell-Morgan avsked tjänsten som
kyrkvaktmästare från och med 22 augusti 2022.
________

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 08.06.2022.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Katrin Gwardak
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§ 62

ANSTÄLLANDE AV TF. KYRKVAKTMÄSTARE
Enligt Kyrkolagens kapitel 6, 11 §, kan undantag från det offentliga
ansökningsförfarandet göras.
1) någon anställs för att sköta en tjänst som vikarie eller för viss tid i ett vakant
tjänsteförhållande.
Eftersom församlingens instruktioner ska uppdateras, kyrkvaktmästarens är antagen
1998, föreslås att nuvarande vikarierande kyrkvaktmästare Tommy Ricknell får
fortsätta som tf. kyrkvaktmästare från och med 22 augusti 2022 till och med 31 maj
2023. Under våren 2023, när instruktionen uppdaterats, utannonseras tjänsten att
sökas som ordinarie.
TF. KYRKOHERDENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet besluter att anställa Tommy Ricknell som tf. kyrkvaktmästare från och
med 22 augusti 2022 till och med 31 maj 2023.
________
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att anställa Tommy Ricknell som tf. kyrkvaktmästare från och
med 22 augusti 2022 till och med 31 maj 2023.
________

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 08.06.2022.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Katrin Gwardak
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§ 63

SKATTEPROCENTEN I SALTVIKS FÖRSAMLING FÖR
ÅR 2023
Enligt Kyrkolagen 15:2:
Skall en församlingsmedlem genom att betala kyrkoskatt delta i finansieringen av
församlingens, den kyrkliga samfällighetens och kyrkans uppgifter. Bestämmelser
om grunderna för kyrkoskatten utfärdas särskilt genom lag.
Med kyrkoskatten täcks det belopp som utöver övriga inkomster behövs för att
betala utgifterna enligt den budget som kyrkofullmäktige eller gemensamma
kyrkofullmäktige godkänner årligen.
Kyrkofullmäktige beslutar om inkomstskattesatsens storlek med en noggrannhet på
0,05 procentenheter.
Inför budgeten föreslår kyrkorådet att kyrkofullmäktige fastställer det kommande
årets (2023) skatteprocent för Saltviks församling.
Boksluten för år 2018 till och med 2021 har visat överskott. Senaste år var
överskottet 4 682 e.
Under perioden januari till och med maj 2022 är utfallet av kyrkoskatterna ca 49 %
av hela året dvs 215 310 euro efter avdrag. Budgeterad skatteinkomst är 441 000
euro.
Ingen förändring av skatteprocenten har gjorts sedan 2008 och skatteprocenten har
varit 1,75 %.
EKONOMKANSLISTENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige att församlingens skatteprocent förblir
oförändrad på 1,75 %
________
BESLUT:
Kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige att församlingens skatteprocent förblir
oförändrad på 1,75 %
________

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 08.06.2022.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Katrin Gwardak
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§ 64

FÖRLÄNGNING AV LEGOAVTAL

Kr 24.05.2022, § 48
Bilaga
1/48/22

Ett legoavtal ingicks 2002 mellan Saltviks församling (legogivare) och makarna
Kerstin och Ben-Erik Alm (legotagare) avseende ett 200 kvm stort markområde
från lägenheten RNr 1:6 i Prästgården by i Saltviks kommun (736-422-1-6), vilket
gränsar till legotagarnas bostadsfastighet. Nuvarande avtal slutar gälla 31 maj 2022.
Kerstin och Ben-Erik Alm anhåller om att legoavtalet förlängs på samma villkor
som det ursprungliga avtalet. Avgiften år 2022 är 45,35 euro.
EKONOMKANSLISTENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet besluter att förlänga legoavtalet på samma villkor som det ursprungliga
avtalet åt Kerstin och Ben-Erik Alm. Avtalet gäller från 1 juni 2022 till och med 31
maj 2042.
________
Runar Karlsson föreslår återremiss.
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att återremittera ärendet, för att förhandla med legotagare om
arrendetiden. Saltviks församling anlitar utomstående kunnig person att uppgöra ett
arrendeavtal.
________

Kr 08.06.2022, § 64
Bilaga
1/§64/22

Arrendetagarna Kerstin och Ben-Erik Alm har efter diskussioner bestämt att de vill
ha en förlängning på 20 år. Ett nytt förslag till avtal har uppgjorts.
EKONOMKANSLISTENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige att förlänga legoavtalet åt Kerstin och
Ben-Erik Alm med vissa förändringar från det tidigare. Avtalet gäller från 1 juni
2022 till och med 31 maj 2042.
________
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att föreslå för kyrkofullmäktige att förlänga legoavtalet åt
Kerstin och Ben-Erik Alm med vissa förändringar från det tidigare. Avtalet gäller
från 1 juni 2022 till och med 31 maj 2042.
________

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 08.06.2022.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Katrin Gwardak
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§ 65

ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM
• Tf. kyrkoherden informerar om valombud
________
BESLUT:
Kyrkorådet antecknar ärendet för kännedom.
________

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 08.06.2022.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Katrin Gwardak
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§ 66

TRAPPHISS – ST:A MARIA KYRKA
Församlingen är i behov av en trapphiss till orgelläktaren i Saltviks kyrka. Sedan år
2018 är vår kantor i församlingen rullstolsburen och trapporna upp till
orgelläktaren har skapat utmaningar för henne. Arbetshälsovården har lyft fram
problemet och även de hälsorisker som kantorn utsätts för genom att med kryckor
ta sig upp för trapporna till orgelläktaren.
Församlingen har begärt utlåtande från kulturbyrån om huruvida en trapphiss i
kyrkan skulle medföra någon väsentlig ändring av den medeltida kyrkobyggnaden.
Kulturbyråns utlåtande daterat 19.5.2022 framkommer det att kulturbyrån inte
anser att en trapphiss i Saltviks kyrka skulle innebära väsentliga ändringar av den
medeltida kyrkobyggnaden. Kulturbyrån skriver i sitt utlåtande att:
förutsättningarna för detta är att trapphissen ges ett diskret utförande och att
trapphissens räls fästs i trapploppets inre del eller i själva trappstegen. Fästpunkter i
kyrksalens ytterväggar ska undvikas. Trapphissen får heller inte nämnvärt påverka
trappans övriga tillgänglighet, dvs möjligheterna att gå upp och ned för trappan.
Saltviks församling har begärt offert av två trapphiss importörer Conny Åberg och
David Jonsson vars offerter är giltiga tills den 7.8 (Åbergs) och 25.8 (Jonssons).
Församlingen behöver fatta beslut om vilken offert som antas för att installera
trapphiss i kyrkan. Eftersom kyrkorådet inte kommer att sammanträda förrän i
augusti så behöver församlingen besluta om vem som får i uppgift att behandla och
välja vilken offert som församlingen antar.
Kyrkofullmäktige har i budgeten för år 2022 under investeringar 25 000 euro för
”Trapphiss till orgelläktaren”
TF.KYRKOHERDENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet besluter att ge ekonomisektionen rätt att behandla och besluta vilken
offert som ska antas för trapphiss till kyrkan.
________
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att ge ekonomisektionen rätt att behandla och besluta vilken
offert som ska antas för trapphiss till kyrkan.
________

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 08.06.2022.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Katrin Gwardak

SALTVIKS FÖRSAMLING
Kyrkorådet
Nr 5/2022

PROTOKOLL

Sammanträdesplats

Sammanträdesdatum

Kallelsedatum

01.06.2022
Klockslag

Sida

Mariagården
08.06.2022
18.30 – 19.45
17
_____________________________________________________________________________

§ 67

BESVÄRSANVISNING OCH ANVISNINGAR OM
RÄTTELSEYRKANDE

Bilaga
1/§67/21

Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning meddelas.

§ 68

SAMMANTRÄDET AVSLUTAS
Ordförande avslutar sammanträdet kl 19.45

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 08.06.2022.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Katrin Gwardak

