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§ 13

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

§ 14

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 17.03.2022. 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 17.03.2022. Namnupprop förrättas.
________

§ 15

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
FÖRSLAG:
Hanna Bromels och Runar Karlsson utses att justera dagens protokoll.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet.
________
BESLUT:
Anja Salmén och Runar Karlsson utses att justera dagens protokoll.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet.
________
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Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 22.03.2022.

_________________________
Anja Salmén

_________________________
Runar Karlsson
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§ 16

GODKÄNNANDE OCH EVENTUELLA ÄNDRINGAR I
FÖREDRAGNINGSLISTAN
________
BESLUT:
Inga ändringar görs i föredragningslistan.
________
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§ 17

UTSE VALNÄMND FÖR FÖRSAMLINGSVAL
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.
________
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§ 18
Bilaga
1/§18/22

SALTVIKS FÖRSAMLINGS DIAKONIFOND - stadga
Saltviks församling har en diakonifond vars medel samlats in genom sedvanlig
församlingsverksamhet. Fonden saknar stadga för dess användning.
Kyrkofullmäktige har fullmakt att godkänna fondstadga, göra eventuell ändring i
den samt besluta om avslutande av fonden. Diakonidirektionen har sammanträtt
och behandlat ärendet den 31.1.2022, och föreslår att bifogad bilaga godkänns.
TF. KYRKOHERDENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige godkänner Saltviks församlings
diakonifonds stadga.
________
BESLUT:
Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige godkänner Saltviks församlings
diakonifonds stadga.
________
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§ 19

Bilaga
1/§19/22

REGLEMENTE FÖR KYRKORÅDET I SALTVIKS
FÖRSAMLING
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.
________
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§ 20
Bilaga
1/§20/22

TILLÄGGSBUDGET – Nytt ljudsystem till kyrkan
Under en längre tid har klagomål om dålig ljudkvalitet i kyrkan inkommit. Vik.
kyrkvaktmästare Tommy Ricknell har talat med Prosound/Conny Johns och begärt
en offert från honom. Denna kom efter att budgeten för år 2022 antagits. Därför
begär kyrkorådet av kyrkofullmäktige om tilläggsbudget för nytt ljudsystem till
kyrkan. Kostnaden är ca 3 200 euro.
Tilläggsbudgeten har behandlats i ekonomisektionen den 16 mars.
TF. EKONOMKANSLISTENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet besluter att föreslå för kyrkofullmäktige att anta en tilläggsbudget på ca
3 200 euro för ett nytt ljudsystem i kyrkan.
________
Runar Karlsson föreslår att tilläggsbudgeten ökas till 4 000 e och att en till offert
tas in.
Förslaget vinner allmänt understöd.
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att föreslå för kyrkofullmäktige att anta en tilläggsbudget på
4 000 euro för ett nytt ljudsystem i kyrkan.
________
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§ 21

SALTVIKS FÖRSAMLINGS BOKSLUT OCH
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 31.12.2021
Uppgörande av bokslut och vad som skall ingå i detta

Bilaga
1/§21/22

Enligt 15 kap. 9 § kyrkoordningen skall ett bokslut uppgöras för en
räkenskapsperiod.
I verksamhetsberättelsen, som är en del av bokslutet, skall utredas hur de mål har
uppnåtts som ställts för verksamheten och ekonomin.
Verksamhetsbidraget i bokslutet för år 2021 är 421 677 euro och årsbidraget
36 053 euro. Avskrivningarna är 36 915 euro. Resultaträkningen visar ett överskott
om 4 682 euro
Skatteprocenten för kyrkoskatten var 1,75 under år 2021. Skatteintäkterna inflöt
5,1 % högre än vad som beräknats i budgeten. Verksamhetskostnaderna uppgick
till 97,7 % av beräknad budget och verksamhetsintäkterna uppgick till 32 097 euro
dvs 4 587 euro mer än budget.
Investeringarna uppgick till totalt 4 861 euro.
EKONOMISEKTIONENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet besluter att:
- godkänna förslaget till verksamhetsberättelse
- godkänna ekonomisektionens förslag till bokslut 2021 samt underteckna
bokslutsdokumenten
- sammanföra verksamhetsberättelse och bokslut till en Balansbok och därmed
överlämna dessa för revision
- föreslå för kyrkofullmäktige att verksamhetsberättelsen och bokslutet för år
2021 fastställs.
________
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att:
- godkänna förslaget till verksamhetsberättelse
- godkänna ekonomisektionens förslag till bokslut 2021 samt underteckna
bokslutsdokumenten
- sammanföra verksamhetsberättelse och bokslut till en Balansbok och därmed
överlämna dessa för revision
- föreslå för kyrkofullmäktige att verksamhetsberättelsen och bokslutet för år
2021 fastställs.
________
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_________________________
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Britt Lindholm anmäler jäv och avlägsnar sig under behandlingen av ärendet.

§ 22

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE- Helsingfors förvaltningsdomstol
Diarienummer:257/03.04.04.04.11/2022
Helsingfors förvaltningsdomstol har medelst beslut 17.1.2020 (20/0013/2), i vilket
kyrkorådet ålades att behandla och ta ställning till Westlings rättelseyrkande, i
nämnda beslut framhållit, förutom övrigt, att kyrkorådet skulle utgå från att
Westling hade inlämnat sitt yrkande om rättelse i egenskap av församlingsmedlem
och inte som part i förhållande till kyrkorådets beslut.
Förvaltningsdomstolen skriver i sitt nämnda avgörande bland annat som följer;
”Kyrkorådet har beslutat om anställning på viss tid fram tills att tjänsten är
ordinarie besatt. Anställningen i tjänsteförhållandet har skett utan offentligt
ansökningsförfarande. Förvaltningsdomstolen konstaterar att Westling inte är
föremål för beslutet i fråga och beslutet avser således inte henne så som föreskrivs
i 24 kap. 6 § 1 mom. i kyrkolagen. Eftersom tjänsteförhållandet i fråga inte
offentligt har förklarats ledigt att sökas har det inte heller varit möjligt för någon
att söka detta. Förvaltningsdomstolen har med sitt tidigare beslut upphävt
kyrkorådets beslut, vilket inneburit att tjänsten stått utan ordinarie innehavare. Vid
anställning utan offentligt ansökningsförfarande är det inte längre fråga om
samma anställningsprocess. Enbart det faktum att Westling har visat sitt intresse
att sköta tjänsten genom att skicka in intresseanmälningar grundar inte en sådan
rätt eller fördel att detta skulle ge upphov till en partsställning.
Förvaltningsdomstolen anser således att Westling i detta fall endast har rätt att
framställa rättelseyrkande i egenskap av församlingsmedlem.”
Det nämnda fallet är identiskt med det nu aktuella, vad gäller partsställningen vid
ett tillfälligt anställande utan offentligt ansökningsförfarande. Den gången hade
Westling sökt den ordinarie tjänsten, men inte blivit utsedd, med påföljd att hon
besvärade sig inför Helsingfors förvaltningsdomstol, vilket besvär domstolen biföll
genom att upphäva kyrkorådets beslut, varefter kyrkorådet sedan beslöt att utan
offentligt ansökningsförfarande och till trots för Westlings intresseanmälan
tillfälligt anställa – i det fallet Nina Marie Carlson – att fortsatt sköta tjänsten som
ekonom-kanslist vid församlingen intill dess att den ordinarie tjänsten, efter
offentligt ansökningsförfarande, hade blivit tillsatt.
Kyrkorådet ber att till denna del även få hänvisa till de motiveringar som lagts till
grund för det besvär nu underkastade beslutet vid kyrkorådets möte 15.12.2021, §
83, och därvid än en gång tydliggöra, vad gäller Westlings återkommande
påstående att förvaltningsdomstolen skulle ha ansett henne vara mer meriterad än
Lindholm, att Helsingfors förvaltningsdomstol inte i vare sig beslutet eller dess
motiveringar 29.12.2020 (20/1055/2) vare sig framhöll eller ansåg det styrkt att
Westlings skulle ha varit mera meriterad än Lindholm för tjänsten, utan enbart att
den av kyrkorådet gjorda meritjämförelsen inte uppfyllde grundlagens krav enligt
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lagens 125 § 2 mom. Förvaltningsdomstolen ansåg det tvärtom utrett att även Britt
Lindholm var behörig för tjänsten som ekonom-kanslist vid Saltviks församling.
Däremot är det korrekt att förvaltningsdomstolen i sitt nämnda beslut uttalade att
Britt Lindholm inte hade utbildning och arbetserfarenhet i samma omfattning som
Westling om de ekonomiska uppgifter vilka enligt annonsen hörde till berörd
tjänst, men till denna del måste framhållas att förvaltningsdomstolen inte heller
vare sig direkt eller indirekt ansåg att Lindholms motsvarande ekonomiska meriter
skulle ha varit otillräckliga för ett framgångsrikt handhavande av tjänsten. Inte
heller gjorde domstolen någon jämförelse mellan Lindholms och Westlings övriga,
för tjänsten förutsatta meriter. Och i upprepande syfte; det var uteslutande
avsaknaden av en korrekt uppgjord, ”heltäckande” meritjämförelse mellan
sökandena som föranledde domstolens majoritet att anse att grundlagens kriterier
(125 § 2 mom.), avseende en meritjämförelse, inte var uppfyllda, samtidigt som
domstolens minoritet ansåg, förutom att en tillräcklig meritjämförelse hade gjorts
samt att valet av Lindholm var förenligt med grundlagens nämnda krav, att det inte
hade varit fråga om en i diskrimineringslagen avsedd diskriminering, något som
inte heller majoriteten gav uttryck för i domstolens bedömning och slutsatser.
Kyrkolagens 24 kap. 3 och 4 § innehåller bestämmelser om rättelseyrkande
respektive kyrkobesvär då fråga är om en församlingsmedlem som är missnöjd med
ett av kyrkorådet fattat beslut.
Enligt 3 § får den som är missnöjd framställa ett skriftligt rättelseyrkande och
enligt 4 § får sedan besvär anföras inför förvaltningsdomstolen över kyrkorådets
beslut att förkasta ett sådant rättelseyrkande, och då på grund att:
1) beslutet har tillkommit i oriktig ordning,
2) den myndighet – i detta fall kyrkorådet - som fattat beslutet har överskridit
sina befogenheter, eller
3) beslutet annars strider mot lag.
Sammantaget, och då Margaretha Westling på ovan nämnda grunder inte ska anses
som part i förhållande till kyrkorådets beslut 9.11.2021, § 66, vad gäller
anställandet av Britt Lindholm som tillfällig innehavare av tjänsten som ekonomkanslist, utan ”endast” som en församlingsmedlem, ankom det på kyrkorådet att
bedöma om beslutet hade tillkommit i oriktig ordning alternativt om kyrkorådet
genom beslutet hade överskridit sina befogenheter, eller om beslutet på annan
grund stred mot lag.
Med hänvisning till ovanstående beskrivning av ärendet, samt även med beaktande
av vad Margaretha Westling har anfört som grund för sitt rättelseyrkande,
konstaterar kyrkorådet, förutom övrigt, att det aktuella beslutet har tillkommit på
ett korrekt sätt och att kyrkorådet har hållit sig inom sina befogenheter, samt att
beslutet också i övrigt är förenligt med gällande lagstiftning.
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Margaretha Westling väljer att i sitt besvär avfärda det faktum att hon skulle
betraktas som en församlingsmedlem och inte som en part då först kyrkoherden
och sedan kyrkorådet, utan ett föregående offentligt ansökningsförfarande beslöt
om den tillfälliga anställningen av Lindholm som ekonom-kanslist i
tjänsteförhållande, trots att förvaltningsdomstolen i sitt avgörande 17.1.2020
(20/0013/2) gällande ett identiskt fall, uttryckligen anförde att det faktum att
tjänsteförhållandet inte offentligt hade förklarats ledigt att sökas innebar att det inte
var möjligt för någon att söka det, samt att det vid en sådan anställning utan
offentligt ansökningsförfarande inte längre är fråga om samma anställningsprocess.
Såväl kyrkoherden som kyrkorådet har haft väl grundade motiv för åtgärden att i
brådskande ordning och utan ett föregående offentligt ansökningsförfarande
anställa Britt Lindholm som tillfällig innehavare av tjänsten som ekonom-kanslist
vid församlingen intill dess att tjänsten, efter det beslutade lediganslåendet
9.11.2021, efter slutförd beredning innefattande bland annat intervjuer med valda
sökanden, har blivit tillsatt som ordinarie. Kyrkoherden och kyrkorådet har inför
berörda beslut haft en gedigen erfarenhet gällande Lindholms förutsättningar att
sköta de på tjänsten ankommande uppgifterna, samt förstås kännedom om att
förvaltningsdomstolen i sitt beslut 29.12.2020 uttryckligen ansåg det som ostridigt
att Lindholm är behörig för den aktuella tjänsten.
Margaretha Westling har i sitt besvär bland annat anfört att förvaltningsdomstolen i
sitt beslut 17.1.2020 har ansett att hon har erfarenhet och utbildning gällande
ekonomiska uppgifter i större omfattning än Lindholm samt att detta motsäger
kyrkoherdens beslutsmotivering att det på grund av det pågående budgetarbetet inte
var läge att byta personal. Till denna del önskar kyrkorådet framhålla att
”problemställningen” är mera omfattande än så. Westling har själv, bland annat i en
18.4.2017 daterad e-post till församlingen (se bilaga) framhållit och krävt, då hon
ansett sig vara berättigad att erhålla den aktuella tjänsten som ekonom-kanslist, att
den som för stunden innehar tjänsten ska åläggas att under ca 1 veckas tid stanna
kvar för att därigenom kunna skola in Westling i handhavandet av tjänsten. Därtill
bör framhållas att ett pågående budgetarbete förutsätter en bred och djup och
”uppdaterad” kunskap om församlingens olika delområden och finansieringen av
dessa, samt att det dessutom är en process som förutsätts ske i nära samverkan med
de ansvariga för församlingens olika sektorer. Sammantaget är ”budgettiden” den
således mest känsliga tiden för ett byte av innehavare av tjänsten som ekonomkanslist, även i en situation där den nya innehavaren måhända rent teoretisk – men
inte i praktiken – skulle ha mera erfarenhet och utbildning inom området ekonomi.
Till den del Westling anser att kyrkoherdens och kyrkorådets beslut har varit
diskriminerade och att besluten borde ha föregåtts av en meritvärdering så har hon
fel, dels eftersom hon på ovan beskrivet sätt inte var part i anslutning till den nu
aktuella tillfälliga tjänstetillsättningen, samt med hänvisning till att den valde Britt
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Lindholm, av förvaltningsdomstolen 29.12.2020, har ansetts behörig för tjänsten
som ekonom-kanslist vid Saltviks församling.
Avslutningsvis, vad gäller Westlings i besväret anförda olika teoretiska
resonemang om hur olika fatalietider ska räknas vad gäller hennes rättelseyrkande
och därefter besvär, så har kyrkorådet svårt att uppfatta syftet, sammanhanget och
meningen med nämnda ”teoretiserande”. Kyrkorådet har för sin del utgått från och
agerat som om Westling har iakttagit de olika fatalietiderna, men självklart
förutsätter kyrkorådet att Helsingfors förvaltningsdomstol, å tjänstens vägnar, ska
kontrollera saken, och om det visar sig att någon fatalietid till äventyrs har
försuttits så yrkar kyrkorådet att det anförda besväret ska lämnas utan prövning.
Sammanfattning
Med hänvisning till det ovan anförda samt de motiveringar som legat till grund för
de tidigare besluten i detta ärende emotser kyrkorådet i Saltviks församling att
Margaretha Westlings besvär ska förkastas – alternativt avvisas – såsom ogrundat,
vilket även gäller Westlings yrkande om 300 euro i ersättning för uppgörandet av
hennes nu anförda besvär inför förvaltningsdomstolen.
TF. KYRKOHERDENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet konstaterar att Margaretha Westlings besvär 13.1.2022 avser
kyrkorådets beslut 15.12.2021, § 83, inklusive kyrkoherdens tjänstemannabeslut
4/2021 och kyrkorådets beslut 9.11.2021, § 66.
Kyrkorådet yrkar att besväret ska förkastas, eftersom besvären och därmed även
besvärsgrunderna är oriktiga såväl till innehåll som i sak.
________
BESLUT:
Kyrkorådet konstaterar att Margaretha Westlings besvär 13.1.2022 avser
kyrkorådets beslut 15.12.2021, § 83, inklusive kyrkoherdens tjänstemannabeslut
4/2021 och kyrkorådets beslut 9.11.2021, § 66.
Kyrkorådet yrkar att besväret ska förkastas, eftersom besvären och därmed även
besvärsgrunderna är oriktiga såväl till innehåll som i sak.
________
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§ 23

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.
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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 förestes genom handuppräckning.
En röst ges till alternativ ett och sex till alternativ två.
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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.
________
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§ 24

BIDRAG TILL KYRKANS UTLANDSHJÄLP
KATASTROFFOND- kriget i Ukraina
Kriget i Ukraina inleddes den 24.2.2022. Sedan dess har över 3 miljoner människor
flytt sitt hemland. Kriget har förstört städer och krävt många civila offer. Vid
senaste ekonomisektion diskuterades bidrag via Kyrkans Utlandshjälps
katastroffond. Katastroffonden samarbetar med Hungerian Interchurch Aid som
stöder de människor som är kvar i Ukraina. HIA ser först till att människornas
basbehov tillfredsställs, genom att dela ut mat, vatten, filtar och tvål. Samtidigt
utvärderar organisationen sätt att utvidga hjälpen.
________
TF. KYRKOHERDENS FÖRSLAG:
Kyrkorådet beslutar att Saltviks församling bidrar med 350 euro till Kyrkans
Utlandshjälps katastroffond.
________
Katrin Gwardak föreslår att summan ökas till 500 e.
Förslaget vinner allmänt understöd.
BESLUT:
Kyrkorådet beslutar att Saltviks församling bidrar med 500 euro till Kyrkans
Utlandshjälps katastroffond.
________
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§ 25

ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM
•

Beslut från Helsingfors förvaltningsdomstol

________
BESLUT:
Ärendet antecknas för kännedom.
________
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§ 26

EVENTUELLA ÖVRIGA ÄRENDEN
BESLUT:
Inga övriga ärenden upptas till behandling.
________
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§ 27

BESVÄRSANVISNING OCH ANVISNINGAR OM
RÄTTELSEYRKANDE

Bilaga
1/§27/22

Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning meddelas.

§ 28

SAMMANTRÄDET AVSLUTAS
Ordförande avslutar sammanträdet kl 20.14.
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