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§ 25

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

§ 26

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 06.05.2020. 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 06.05.2020. Namnupprop förrättas.
________

§ 27

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
FÖRSLAG:
Runar Karlsson och Gun Åkerback utses att justera dagens protokoll.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet.
________
BESLUT:
Runar Karlsson och Gun Åkerback utses att justera dagens protokoll.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet.
________

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 13.05.2020.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Gun Åkerback

SALTVIKS FÖRSAMLING
Kyrkorådet
Nr 3/2020

PROTOKOLL

Sammanträdesplats

Sammanträdesdatum

Kallelsedatum

06.05.2020
Klockslag

Sida

Mariagården
13.05.2020
18.30 – 19.25
6
_____________________________________________________________________________

§ 28

GODKÄNNANDE OCH EVENTUELLA ÄNDRINGAR I
FÖREDRAGNINGSLISTAN
________
BESLUT:
Inga ändringar görs i föredragningslistan.
_________
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Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 13.05.2020.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Gun Åkerback
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§ 29

REVISIONSBERÄTTELSEN ÖVER 2019 ÅRS RÄKENSKAPER
OCH FÖRVALTNING

Bilaga
1/§29/20

Revisionen för år 2019 är klar och revisionsberättelsen för nämnda år är
bilagd föredragningslistan.
EKONOMKANSLISTENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet antecknar revisionsberättelsen för år 2019 för kännedom.
________
BESLUT:
Kyrkorådet antecknar revisionsberättelsen för år 2019 för kännedom.
________
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Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 13.05.2020.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Gun Åkerback
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§ 30
Bilaga
1/§30/20

SEMESTERORDNINGEN FÖR ÅR 2020
Ekonomkanslisten har sammanställt semesterordning utgående
från medarbetarnas önskemål.
Semesterperioden omfattar tiden 02.05 – 30.09.2020.
Tf. kyrkoherdens semester godkänns av Borgå domkapitel.
EKONOMKANSLISTENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet fastställer semesterordningen för år 2020 enligt bifogat förslag.
________
BESLUT:
Kyrkorådet fastställer semesterordningen för år 2020 enligt bifogat förslag.
________

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 13.05.2020.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Gun Åkerback

SALTVIKS FÖRSAMLING
Kyrkorådet
Nr 3/2020

PROTOKOLL

Sammanträdesplats

Sammanträdesdatum

Kallelsedatum

06.05.2020
Klockslag

Sida

Mariagården
13.05.2020
18.30 – 19.25
9
_____________________________________________________________________________

§ 31

SKATTEPROCENTEN I SALTVIKS FÖRSAMLING FÖR
ÅR 2021
Inför budgeten föreslår kyrkorådet att kyrkofullmäktige fastställer det kommande
årets (2021) skatteprocent för Saltviks församling.
Boksluten för år 2018 och år 2019 har visat överskott på 12 928 e respektive
16 792 e.
Under perioden januari till och med april 2020 har utfallet av kyrkoskatterna varit
ca 34 % av hela året dvs 157 641 euro.
Ingen förändring av skatteprocenten har gjorts på de senaste åren, 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 13.05.2020.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Gun Åkerback
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§ 32

INVESTERING- Ändring av rubrik
Vid kyrkofullmäktiges sammanträde den 12 november 2019 antogs budgeten för år
2020. Planerade investeringar under året är bland annat ”Handikappanpassning av
begravningsplatsens nya område jämte projektering”, 10 000 euro. Vid senare
sammanträde har framkommit att bland annat en hörselslinga i Mariagården skulle
behöva installeras samt att dörren till handikapptoaletten i Mariagården behöver
ändras.
EKONOMKANSLISTENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige att i budgeten, under ”Investeringar för år
2020” skulle rubriken ”Handikappanpassning av begravningsplatsens nya område
jämte projektering” ändras till ”Handikappanpassning av församlingens utrymmen
och områden”.
________
Runar Karlsson föreslår ett tillägg till rubriken. ”Handikappanpassning av
församlingens utrymmen och områden samt uppsättning av minnessten”.
BESLUT:
Kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige att i budgeten, under ”Investeringar för år
2020” skulle rubriken ”Handikappanpassning av begravningsplatsens nya område
jämte projektering” ändras till ”Handikappanpassning av församlingens utrymmen
och områden samt uppsättning av minnessten”.
________

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 13.05.2020.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Gun Åkerback

SALTVIKS FÖRSAMLING
Kyrkorådet
Nr 3/2020

PROTOKOLL

Sammanträdesplats

Sammanträdesdatum

Kallelsedatum

06.05.2020
Klockslag

Sida

Mariagården
13.05.2020
18.30 – 19.25
11
_____________________________________________________________________________

§ 33

NEDFALLNA TRÄD
Vid genomgång av skogen har det upptäckts att två träd, en gran och en björk, fallit
över en grannes mark i Rangsby. I närheten ligger också fyra tallar och en björk på
församlingens område.
Kyrkorådsmedlem Tor-Björn Dahlén har vidtalat Erik Nordback, vilken lovat ”reda
upp” och ta hand om träden. Som ersättning erhåller han träden.
EKONOMIKANSLISTENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet besluter att Erik Nordback ”reder upp” de nedfallna träden, en gran, två
björkar och fyra tallar i Rangsby och erhåller veden/virket som ersättning.
________
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att Erik Nordback ”reder upp” de nedfallna träden, en gran, två
björkar och fyra tallar i Rangsby och erhåller veden/virket som ersättning.
________

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 13.05.2020.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Gun Åkerback
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§ 34

LEDIGFÖRKLARANDET AV SALTVIKS FÖRSAMLINGS
DIAKONITJÄNST
Tf. diakon Annette Anderssons förordnande löper ut den 7.6.2020.
Kyrkorådet ska ledigförklara diakonitjänsten.
TF.KYRKOHERDENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet beslutar att ledigförklara diakonitjänsten från och med den 14.5.2020.
Annonsering om tjänsten läggs in i de åländska tidningarna, Kyrkpressen,
församlingens hemsida samt på församlingens informationstavla.
Tid att söka tjänsten är 14 dagar från det att tjänsten utlysts.
Kyrkorådet tillsätter en intervjugrupp bestående av tf. kyrkoherde Carolina
Lindström, diakonidirektionens ordförande Anja Salmén och kyrkorådsmedlem
Torbjörn Dahlen.
Intervju av sökanden sker den 4.6.2020 eller enligt överenskommelse.
Tillsättandet av tjänsten sker senast den 31.8.2020 eller enligt överenskommelse.
________
BESLUT:
Kyrkorådet beslutar att ledigförklara diakonitjänsten från och med den 14.5.2020.
Annonsering om tjänsten läggs in i de åländska tidningarna, Kyrkpressen,
församlingens hemsida samt på församlingens informationstavla.
Tid att söka tjänsten är 14 dagar från det att tjänsten utlysts.
Kyrkorådet tillsätter en intervjugrupp bestående av tf. kyrkoherde Carolina
Lindström, diakonidirektionens ordförande Anja Salmén och kyrkorådsmedlem
Torbjörn Dahlen.
Intervju av sökanden sker den 4.6.2020 eller enligt överenskommelse.
Tillsättandet av tjänsten sker senast den 31.8.2020 eller enligt överenskommelse.
________

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 13.05.2020.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Gun Åkerback
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§ 35

FÖRLÄNGNING AV TF. DIAKONENS
TJÄNSTEFÖRORDNANDE
Församlingens diakonitjänst förklaras ledig att sökas från och med den 14.5.2020.
Det nuvarande förordnande löper ut den 7.6.2020, detta innebär att församlingen
under sommaren står utan diakonitjänsteinnehavare.
Nuvarande tf. diakon Annette Andersson har meddelat att hon kan sköta tjänsten
under sommaren till och med 31.8.2020 eller tills det att tjänsten blir
ordinariebesatt.
TF. KYRKOHERDENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet beslutar att Annette Andersson förordnas att sköta Saltviks församlings
diakonitjänst från och med 8.6.2020 till och med 31.8.2020 eller tills det att
tjänsten blivit ordinariebesatt.
________
BESLUT:
Kyrkorådet beslutar att Annette Andersson förordnas att sköta Saltviks församlings
diakonitjänst från och med 8.6.2020 till och med 31.8.2020 eller tills det att
tjänsten blivit ordinariebesatt.
________

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 13.05.2020.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Gun Åkerback
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§ 36

Bilaga
1-2/§36/20

BEHANDLING AV RÄTTELSEYRKAN GÄLLANDE TF.
ANSTÄLLNING EKONOM-KANSLIST FR.O.M. 20.04.2017HÖGST FRAM TILL 20.4.2018 ENLIGT KYRKORÅDETS
PROTOKOLL 19.4.2017, § 48
OCH
BEHANDLING AV RÄTTELSEYRKAN GÄLLANDE TF
ANSTÄLLNING EKONOM-KANSLIST FR. O. M. 21.04.2018 FRAM TILLS TJÄNSTEN ÄR ORDINARIE BESATT DVS
31.10.2018 ENLIGT KYRKORÅDETS PROTOKOLL 18.4.2018 §
40 OCH 17.5.2018, § 57.
Margaretha Westling, från Saltvik, har inlämnat två (2) rättelseyrkanden till
Saltviks församlings kyrkoråd. Hon har även tillställt församlingen e-post
meddelanden som åtminstone indirekt relaterar till dessa rättelseyrkanden.
I det första rättelseyrkandet, daterat 1.4.2020, anser Westling att kyrkorådet inte har
möjliggjort för henne att i något sammanhang vare sig yrka på rättelse eller anföra
besvär över kyrkorådets beslut 19.4.2017, § 48, medelst vilket Nina-Marie Carlson
anställdes som tillfällig ekonom-kanslist vid församlingen för tiden 20.4.201720.4.2018, samt att hon därför, vid kyrkorådets behandling av hennes kommande
rättelseyrkande över kyrkorådets beslut 18.3.2020, § 17, även ska ta ställning till
hennes yrkanden gällande tjänstetillsättningen 19.4.2017, § 48.
I det andra rättelseyrkandet, även det daterat 1.4.2020, yrkar Westling att
kyrkorådet ska rätta sitt beslut 18.3.2020, § 17, medelst vilket kyrkorådet
förkastade hennes rättelseyrkande, daterat 9.5.2018, samt hennes kompletterande
skrivelser 27.1.2020 och 4.2.2020, vilka hon inlämnade till församlingen efter det
att Helsingfors förvaltningsdomstol medelst beslut 17.1.2020 (20/0013/2) hade
upphävt kyrkorådets i Saltviks församlings beslut 17.5.2018, § 57, att inte pröva
Westlings rättelseyrkande, men före det att församlingens kyrkoråd upptog till
prövning och avgjorde i sak Margaretha Westlings rättelseyrkande, daterat
9.5.2018, inklusive 27.1.2020 och 4.2.2020 inlämnade kompletteringar.
II. Konstateranden m.m.
Beträffande Margaretha Westlings första rättelseyrkande, daterat 1.4.2020,
konstaterar kyrkorådet att det av församlingens diariebok framgår att kyrkorådets
beslut 19.4.2017, § 48, medelst vilket kyrkorådet anställde Nina-Maria Carlson
som tillfällig ekonom-kanslist vid församlingen för tiden 20.4.2017-20.4.2018, dels
tillställdes Margaretha Westling 24.4.2017 medelst ett protokollsutdrag, vartill det
även kungjordes på församlingens anslagstavla att protokollet var framlagt till
påseende i församlingens kansli 24.4-7.5.2017. Av beslutsprotokollet framgick
även att den som är missnöjd med beslutet kan framställa ett skriftligt
rättelseyrkande inför kyrkorådet inom 14 dagar från delfåendet.

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 13.05.2020.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Gun Åkerback
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Eftersom Margaretha Westling inte inom utsatt tid vare sig framställde eller ens har
påstått sig ha framställt ett sådant rättelseyrkande inom fjorton (14) dagar från det
att hon fick del av beslutet, så vann det aktuella beslutet laga kraft.
Därmed kan kyrkorådets beslut 19.4.2017, § 48, endast genom ett extraordinärt
ändringssökande – såvida förutsättningarna för ett sådant förfarande är
uppfyllda – göras till föremål för en i förhållande till denna saken självständig
förvaltningsrättslig prövning.
Beträffande Margaretha Westlings andra rättelseyrkande, även det daterat
1.4.2020, konstaterar kyrkorådet att Margaretha Westling rätteligen borde ha
anfört besvär över kyrkorådets beslut 18.3.2020, § 17, inför Helsingfors
förvaltningsdomstol och inte såsom hon gjort, framställt ett rättelseyrkande
inför kyrkorådet vid Saltviks församling.
Kyrkorådet vid Saltviks församling beslöt 18.4.2018, § 40, att anställa NinaMarie Carlson att fortsatt sköta församlingens ekonom-kanslisttjänst på 60 %
fram tills att tjänsten skulle bli ordinarie tillsatt.
Över detta kyrkorådets beslut framställde Margaretha Westling ett yrkande om
rättelse, daterat och inlämnat till församlingen 9.5.2018.
Kyrkorådet beslöt 17.5.2018, § 57, att inte uppta Westlings rättelseyrkande till
prövning, med motiveringen att det hade inlämnats för sent.
Med anledning av kyrkorådets nämnda beslut anförde Margaretha Westling ett
besvär inför Helsingfors förvaltningsdomstol, i vilket hon ansåg att hon visst
hade inlämnat yrkandet om rättelse inom utsatt tid.
Medelst beslut 17.1.2020 (20/0013/2) ansåg Helsingfors förvaltningsdomstol,
med anledning Westlings nämnda besvär, att Westlings rättelseyrkande hade
inkommit till församlingen inom föreskriven tid och att kyrkorådet därför borde
ha upptagit rättelseyrkandet till behandling i sak, med påföljd att Helsingfors
förvaltningsdomstol beslöt upphäva kyrkorådets i Saltviks församling beslut
17.5.2018, § 57, och återförvisade ärendet till kyrkorådet för ny behandling.
Med anledning av Helsingfors förvaltningsdomstols nämnda beslut upptog
kyrkorådet vid Saltviks församling ärendet, det vill säga Margaretha Westlings
rättelseyrkande daterat 9.5.2018, till ny behandling, i och för prövande av
rättelseyrkandet i sak.
Efter att ha prövat Westlings rättelseyrkande i sak beslöt kyrkorådet 18.3.2020,
§ 17, medelst ett motiverat beslut, förkasta Westlings rättelseyrkande, daterat
9.5.2018.
Som avslutande mening i beslutet och beslutsprotokollet föreskrev kyrkorådet
I sitt nämnda beslut 18.3.2020, § 17, att ”till detta beslut bifogas anvisning om
hur besvär kan anföras inför Helsingfors förvaltningsdomstol”.
_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 13.05.2020.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Gun Åkerback
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I den till kyrkorådets beslut bifogade blanketten, benämnd ”ANVISNING OM
RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING” har kyrkorådet låtit
anteckna
som sammanträdesdatum ”18.03.2020” och som paragraf i protokollet ”§ 17”,
samt därefter i blankettens ruta ”Besvärsanvisning”, under mellanrubriken
”Förvaltningsbesvär, paragrafer i protokollet:”, låtit anteckna ”§ 17”.
TF. KYRKOHERDENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet beslutar, med hänvisning till det anförda:
a) dels konstatera att kyrkorådets beslut 19.4.2017, § 48, har vunnit laga kraft
och att beslutet därför inte på nytt kan upptas till prövning av kyrkorådet,
samt
b) dels konstaterar att det som anförs i Westlings ”RÄTTELSEYRKANDE
nr 2 av 2” redan har prövats av kyrkorådet som ett rättelseyrkande och
därvid avgjorts av kyrkorådet medelst det ovan nämnda beslutet 18.3.2020,
§17, samt att Margaretha Westling därför rätteligen borde ha anfört besvär
inför Helsingfors förvaltningsdomstol, på sätt som framgår av kyrkorådets
beslut och av den till beslutet bifogade anvisningen om rättelseyrkande och
besvär, ifall hon var missnöjd med kyrkorådets ifrågavarande beslut
18.3.2020, § 17.
Kyrkorådet vid Saltviks församling kan således inte uppta till prövning
samma rättelseyrkande en andra gång.
Till detta kyrkorådets beslut bifogas anvisning om hur besvär kan anföras inför
Helsingfors förvaltningsdomstol.
________
BESLUT:
Kyrkorådet beslutar, med hänvisning till det anförda:
a) dels konstatera att kyrkorådets beslut 19.4.2017, § 48, har vunnit laga kraft
och att beslutet därför inte på nytt kan upptas till prövning av kyrkorådet,
samt
b) dels konstaterar att det som anförs i Westlings ”RÄTTELSEYRKANDE
nr 2 av 2” redan har prövats av kyrkorådet som ett rättelseyrkande och
därvid avgjorts av kyrkorådet medelst det ovan nämnda beslutet 18.3.2020,
§17, samt att Margaretha Westling därför rätteligen borde ha anfört besvär
inför Helsingfors förvaltningsdomstol, på sätt som framgår av kyrkorådets
beslut och av den till beslutet bifogade anvisningen om rättelseyrkande och
besvär, ifall hon var missnöjd med kyrkorådets ifrågavarande beslut
18.3.2020, § 17.
_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 13.05.2020.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Gun Åkerback

SALTVIKS FÖRSAMLING
Kyrkorådet
Nr 3/2020

PROTOKOLL

Sammanträdesplats

Sammanträdesdatum

Kallelsedatum

06.05.2020
Klockslag

Sida

Mariagården
13.05.2020
18.30 – 19.25
17
_____________________________________________________________________________
Kyrkorådet vid Saltviks församling kan således inte uppta till prövning
samma rättelseyrkande en andra gång.
Till detta kyrkorådets beslut bifogas anvisning om hur besvär kan anföras inför
Helsingfors förvaltningsdomstol.
________

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 13.05.2020.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Gun Åkerback

SALTVIKS FÖRSAMLING
Kyrkorådet
Nr 3/2020

PROTOKOLL

Sammanträdesplats

Sammanträdesdatum

Kallelsedatum

06.05.2020
Klockslag

Sida

Mariagården
13.05.2020
18.30 – 19.25
18
_____________________________________________________________________________

§ 37

ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM


Kyrkoherden informerar om karta över Germundö från Jomala församlings
arkiv

BESLUT:
Ärendet antecknas för kännedom.
________

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 13.05.2020.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Gun Åkerback

SALTVIKS FÖRSAMLING
Kyrkorådet
Nr 3/2020

PROTOKOLL

Sammanträdesplats

Sammanträdesdatum

Kallelsedatum

06.05.2020
Klockslag

Sida

Mariagården
13.05.2020
18.30 – 19.25
19
_____________________________________________________________________________

§ 38

EVENTUELLA ÖVRIGA ÄRENDEN
BESLUT:
Inga övriga ärenden upptas till behandling.
_______

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 13.05.2020.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Gun Åkerback

SALTVIKS FÖRSAMLING
Kyrkorådet
Nr 3/2020

PROTOKOLL

Sammanträdesplats

Sammanträdesdatum

Kallelsedatum

06.05.2020
Klockslag

Sida

Mariagården
13.05.2020
18.30 – 19.25
20
_____________________________________________________________________________

§ 39

BESVÄRSANVISNING OCH ANVISNINGAR OM
RÄTTELSEYRKANDE

Bilaga
1/§39/20

Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning meddelas.

§ 40

SAMMANTRÄDET AVSLUTAS
Ordförande avslutar sammanträdet kl 19.25.

_____________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 13.05.2020.

_________________________
Runar Karlsson

_________________________
Gun Åkerback

