
 
FÖRSAMLINGSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2019-7 
PROTOKOLL 

Tid: Tisdag 8.10.2019, kl 17.30 

Plats: Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15 

Närvarande: Tuomas Anttila 
  Amos Airola 
  Sonja Djupsjöbacka 
  Matias Ekkerhaugen     
  Jona Granlund, sekreterare   
  Britta Lassus suppleant: Annika Nyström 
  Göran Lindén 
  Christoffer Perret 
  Johannes Perret 
  Caroline Sandström 
  Maria Sten 
  Anki Åvall 

  Daniel Björk, ordförande  
   

  
Mötets ärendelista:  

  104 §  Petrus gudstjänstplan hösten 2019  
  105 §  Anställning av musikledare inom ungdomsarbetet 
  106 §  Tillsättande av arbetsgrupp gällande användning av fondernas avkastning 
  107 §  Rapport från konstgruppen gällande konstanskaffning 
  108 §  Personalutvecklingsplan för 2020 
  109 §  Höjning av informatör Pauliina Kittiläs anställningsgrad 1,75 h/v 
  110 §  Café Torpets fortsättning  
  111 §  Lediganslående av ungdomsarbetsledartjänst 
  112 §  Ungdomsarbetets planerade resor under 2020 
  113 §  Petrus missionsavtal och missionsunderstöd 

_______________ 

Servering och inledningsandakt  

98.  §  Sammanträdets öppnande, laglighet och beslutförhet

Beslut: Enligt förslag.

99. §  Val av protokolljusterare 

Beslutsförslag: Föreslås Tuomas Anttila och Matias Ekkerhaugen  

Beslut: Enligt förslag.
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100. §  Fastställande av föredragningslistan

Beslut: Enligt förslag.

101. §  Anmälningsärenden

Kyrkhelg syd
Kyrkhelg syd ordnas 20-22.3.2020.

Rohkeasti yhdessä – Modigt tillsammans 2023 
Bilaga 1, Brev från samfällighetens direktör  
 
Gemensamma församlingsrådet i Helsingfors kyrkliga samfällighet har tagit initiativ till en  
process där församlingarna och de gemensamma tjänsterna i samfälligheten ska se över sitt 
sätt  att  arbeta  och  sina  strukturer.  Processen  kallar  man  Rohkeasti  yhdessä  –  Modigt 
tillsammans  2023.  I  bilaga  1  finns  ett  brev  till  samtliga  anställda  och  förtroendevalda 
gällande processen från samfällighetens direktör Juha Rintamäki.  
 
De  svenska  församlingarnas  kyrkoherdar,  församlingsrådens  vice-ordförande  och 
gemensamma kyrkofullmktiges medlemmar träffades 23.9 för ett inledande samtal gällande 
processen. Den 26.9 träffades kyrkoherdar, rådets vice-ordförande och GKF-medlemmar 
från alla församlingar, samt ledande tjänsemän på samfälligheten. Även Helsingfors och 
Borgå biskopar närvarade.  
 
Genom processen  hoppas  man att  församlingarna  ska  hitta  ett  närmare  samarbete  med 
varandra och att beslut ska tas som gör att kyrkan kan vara livskraftig även framöver. 

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom. 

Beslut: Enligt förslag.

102.§  Kyrkoherdens beslutsförteckning

1§ KH 2019-9-19
Elias  Ahlskog  anställs  som  assistent  inom  ungdomsarbetet,  i  tidsbundet 
arbetsavtalsförhållande på 40 % för tiden 19.9–31.12.2019.  

2§ KH 2019-10-1
Sofie  Ravall  anställs  som  musikledare  inom  ungdomsarbetet,  i  tidsbundet 
arbetsavtalsförhållande på 20 % för tiden 1.10–31.12.2019.

3§ KH 2019-10-3
Skriftskolteolog Jonathan Silfverberg beviljas tjänstledighet för tiden 16.3–3.7.2020.  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Beslutsförslag: Antecknas för kännedom. 

Beslut: Enligt förslag.

103. §  Församlingens ekonomiska läge
 

Bilaga 2, Ekonomirapport sep 2019  

Ordförande  presenterar  församlingens  ekonomiska  situation.  Ordförande  presenterar 
församlingens ekonomiska situation. Efter 75 % av året (9/12) har församlingen använt 
93,7  % av sin budget.  
Detta utfall  beror till  största delen på anskaffningar och andra kostnader som uppstått  i 
samband med renoveringen och flytten till Petruskyrkan. ”Ostot tilikauden aikana” ligger 
130.143  €  över  budget,  ”Palvelujen  ostot”  ligger  62.682  €  över  budget  och 
diakoniunderstöd och missionsunderstöd ligger på 24.759 € över budget.  
 
Behovet  av  extra  medel  i  samband med ibruktagandet  av  Petruskyrkan har  i  viss  mån 
beaktats  i  budgeten  för  2019,  så  att  församlingen  har  utrymme att  göra  anskaffningar 
utanför budget för ca 100.000 €  under 2019. Under tidigare år har församlingen också 
förberett sig och gjort inbesparingar så att vi har ett ackumulerat överskott på 267.108 €. 
Beräknas att församlingen kommer att göra ett underskott i storleksordningen 100.000 € 
för 2019.  
 
De två stora posterna i budgeten för 2019, löner och interna hyror, ligger väl i linje med 
budget med ”Henkilöstökulut” på 79,4 % och ”Sisäiset vuokrakulut” på 75  %.  
 

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom. 

Beslut: Enligt förslag.

104. §  Petrus gudstjänstplan hösten 2019

Bilaga 3, Petrus gudstjänstplan hösten 2019

Petrus församling ordnar i regel tre gudstjänster varje söndag. Högmässa i Munksnäs kyrka 
kl 10, högmässai Åggelby gamla kyrka kl 12 och Puls-gudstjänst i Petruskyrkan kl 15.30. 
Några gånger per år ordnas gemensam s.k. ”Petrusmässa” för hela församlingen. I samband 
med  andra  kyrkliga  högtider  ordnas  gudstjänst  på  olika  platser  i  församlingen,  enligt 
bifogad gudstänstplan.  
 
BKA: Ur BKA-synvinkel är det fint att det ordnas barnkyrka och söndagsskola nästan varje 
söndag i samband med två av våra gudstjänster. Även satsningar som ”knattekyrka” och 
”Julbön för stora och små” är välkommet för barnfamiljer.  
 
 
 
Beslutsförslag: Petrus gudstjänstplan för hösten 2019 i bilaga 3 godkänns. 
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Beslut: Enligt förslag.

105. §  Anställning av musikledare inom ungdomsarbetet

I budgeten för ungdomsarbetet finns reserverat 20 % för en musikledare. Sedan 2014 har 
församlingen  haft  flera  olika  personer  anställda  i  denna  uppgift  i  tidsbundet 
arbetsavtalsförhållande av olika längd. Eftersom församlingen har ett kontinuerligt behov 
av denna uppgift, bör befattningen tillsättas tills vidare.  
 
BKA: En liten satsning på 20 % i musiklivet inom ungdomsversamheten är en långsiktig 
och effektiv investering.

Jona Granlund understödd av Tuomas Anttila gav förslag om förkastande.

Beslutsförslag: Petrus församling lediganslår en tillsvidareanställning som musikledare  
inom ungdomsarbetet,  i  arbetsavtalsförhållande  på  20  %.  Kravgrupp 
501.  Språkkraven  är  utmärkta  kunskaper  i  svenska.  Ansökningstiden 
utgår 25.10.2019. Tillträde 1.12.2019 eller enligt överenskommelse. 

Kunskaper i modern lovsångsmusik och erfarenhet av att leda ungdomar 
i musik är nödvändigt för ett framgångsrikt genomförande av uppgiften. 
Kännedom om Petrus ungdomsarbete och musikliv är meriterande.

Beslut: Beredningen drog tillbaka sitt beslutsförslag.

106. §  Tillsättande av arbetsgrupp gällande användning av fondernas avkastning

Petrus församling har två testamentesfonder, Wilhelmssons och af Enehjelm. Fonderna äger 
lägenheter som förvaltas och hyrs ut av samfälligheten. Båda fonderna är relativt små och 
avkastning uppgår till några tusen euro per år.  
 
Församlingsrådet  i  Petrus  församling  besluter  om  hur  avkastningen  från  fonderna  ska 
användas, inom ramarna för testamentatorernas önskemål. Avkastningen från Wilhelmssons 
fond ska enligt testamentet användas för arbete bland ”Svenska åldringar i Åggelby” och af 
Enehjelms testamente är tillställt "Lukas ev.luth. församling i Helsingfors stad att användas 
för församlingens diakoni- och missionsverksamhet.”  
 
Avkastningen från Wilhelmssons fond har under åren främst delats ut av Petrus diakoni 
genom föreningen Pro Markus r.f. Något år har fonden inte gett någon avkasning på grund 
av uteblivna hyresinkomster medan andra år ger den ca 8.000 €/år. Avkastningen från af 
Enehjelms testamente  har  inte  använts  under  de  senaste  åren,  annat  än till  lägenhetens 
underhåll. Fondens avkastning uppgick 31.5.2019 till ca 49.000 €.

Beslutsförslag: En arbetsgrupp tillsätts som bekantar sig med fonderna och utarbetar ett 
förslag till en plan för hur fonderna kunde användas.
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Beslut: Enligt förslag. Till arbetsgruppen utses Johannes Perret, Bengt Lassus, 
Jona Granlund samt Göran Lindén. Johannes Perret fungerar som 
ordförande.

107. §  Rapport från konstgruppen gällande konstanskaffning

Petrus  församlingsråd  tillsatte  på  sitt  möte  16.5.2019  en  arbetsgrupp  för  att  bereda  en 
konstanskaffning  till  Petruskyrkan.  Konstverket  ska  uppmärksamma  aposteln  Petrus. 
Arbetsgruppen bestående av Tuomas Anttila  och Pauliina Kittilä  med kyrkoherden som 
ordförande har sitt första möte fre 4.10.  
 
Uppdaterad beredning 8.10.2019:  
Konstgruppen beslöt  att  undersöka möjligheterna att  förverkliga ett  konstverk utomhus, 
t.ex. i anslutning till klockstapeln.  
 
Det vore även önskvärt med något konstverk i kyrksalen. Särskilt finns särskilt två möjliga 
placerinar där konst skulle behövas. 1) Bredvid orgeln vid dopfunten kunde ett konstverk 
göra det området mera ombonat och attraktivt. 2) På den långa vita väggen i kyrksalen vore 
det välkommet med ett konstverk som även har en akustisk funktion.  
 
Därför föreslår beredningen att ytterligare 10.000 € reserveras för införskaffning av konst 
till Petruskyrkan, i tillägg till de 5.000 € som nu eventuellt kommer att användas för yttre 
konst. 
 
Att Petrus församling får en egen kyrka är en enastående händelse. Därför kan det anses 
motiverat att  vi använder ytterligare en del av våra sparade medel för anskaffningar av 
konst i samband med detta.  

Jona Granlund understödd av Matias Ekkerhaugen gav förslag om förkastande.

Beslutsförslag: Ett ytterligare anslag på 10.000 € reserveras för anskaffning av konst 
till Petuskyrkan, förutom de tidigare 5.000 €. 

Beslut: Beredningen drog tillbaka sitt förslag.

108. §  Personalutvecklingsplan för 2020

Bilaga 4, Personalutvecklingsplan 2020 (inkl kostnader)
Daniel Björk avlägsnade sej under behandlingen ärendet efter att ha svarat på frågor om 
ärendet.

Församlingen  ska  inom  oktober  insända  sin  personalutvecklingsplan  till  domkapitlet. 
Förslaget  till  personalutvecklingsplan  för  2020  ligger  i  linje  med  planen  för  2019.  Vi 
fortsätter vår satsning på att utveckla personalen både som team och individuellt. Samtliga 
yrkesgrupper har tillgång till personalutveckling.  
 
På  sitt  förra  möte  återremitterades  personalplanen  för  ny  beredning.  Den  uppdaterade 
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personalutvecklingsplan innehåller även en kostnadsuppskattning.  
 
BKA:  Ur BKA-synvinkel är det gott att anställda även i barn- och ungdomsverksamheten 
fortbildas. 

Tuomas Anttila understödd av Annika Nyström gav ett motförslag att stryka besöket till 
Stavanger och MCID kursen och lägger till pastoralen för nya präster i övrigt beredningens 
förslag.

Maria  Sten  understödd  av  Christoffer  Perret  gav  ett  motförslag  att  en  pastoralkurs  per 
person per år godkänns för församlingspastorerna Anne Koivula och Tuomas Metsäranta 
detta läggs till beredningens förslag.

Göran  Lindén  gav  ett  klämförslag  att  det  är  sista  gången  som  MCID  och  resan  till 
Stavanger ordnas. Förslaget vann inte understöd.

Matias  Ekkerhaugen  understödd  av  Annika  Nyström  gav  ett  klämförslag  att 
församlingsrådet  beslutar  att  inte  utbetala  dagtraktamenten  där  det  inte  förutsätts  i 
KyrkTAK.

 
Beslutsförslag: Personalutvecklingsplanen i bilaga 4 godkänns. 

Röstning:
Sten & Perret: JA Anttila & Nyström: NEJ

Tuomas Anttila NEJ
  Sonja Djupsjöbacka  JA 
  Matias Ekkerhaugen  JA    
  Jona Granlund  JA  
  Annika Nyström  NEJ 
  Göran Lindén  JA 
  Christoffer Perret  JA 
  Johannes Perret  JA 
  Caroline Sandström  JA  
  Maria Sten  JA 
  Anki Åvall  JA 

Beredningen: JA Sten & Perret: NEJ

Tuomas Anttila JA
  Sonja Djupsjöbacka  NEJ 
  Matias Ekkerhaugen  NEJ    
  Jona Granlund  NEJ  
  Annika Nyström  NEJ 
  Göran Lindén  NEJ 
  Christoffer Perret  NEJ 
  Johannes Perret  JA 
  Caroline Sandström  NEJ  
  Maria Sten  NEJ 

ordf ______ / sekr ______ / prot.just ______ / prot.just ______  ( )6 12



PETRUS FR SAMMANTRÄDE 2019–7                             PROTOKOLL

  Anki Åvall  NEJ 

Ekkerhaugen och Nyström klämförslag antogs enhälligt.

Beslut: Maria Sten och Christioffer Perrets motförslag jämte Matias Ekkerhaugens och 
Annika Nyströms klämförslag blev församlingsrådets beslut.

Tuomas Anttila anmälde avvikande åsikt med motiveringen:
Beslutet är i strid med den av förasmlingsrådet godkända budgeten och leder med 
stor sannolikhet till underskott i följande bokslut.

109. §  Höjning av informatör Pauliina Kittiläs anställningsgrad 1,75 h/v

Petrus församlingssekreterare med ansvar för information Pauliina Kittilä är för tillfället 
anställd på 60 %, vilket motsvar 23,25 timmar/vecka. För att Pauliina ska kunna utbilda sig 
genom läroavtal vid sidan av studierna skulle hennes anställningsgrad behöva uppgå till 25 
timmar/vecka, vilket mostsvarar en anställningsgrad på 65 %. Arbetsuppgifter och behov av 
denna höjning finns. Kostnadseffekten av en sådan höjning uppgår till 111,26 €/mån.
 
Beslutsförslag: Pauliina Kittiläs anställningsgrad höjs till 65 % från 1.10.2019.

Beslut: Enligt förslag.

110. §  Café Torpets fortsättning
 
Bilaga 5, Ekonomirapport Café Torpet sep 2019  

Petrus församling har drivit Café Torpet på Köpingsvägen 48 i Södra Haga sedan 2015. 
Under denna tid har verksamheten kostat församlingen omkring 40.000 € per år, inklusive 
hyra för lokalen. Förra året var caféets förlust ca 35.000 € och den interna hyran uppgick 
till 7.400 €. Resultatet hittills för 2019 är en förlust på 36.230 € förutom den interna hyran.  
 
Församlingen ordnar en del verksamhet i Café Torpet och det är en omtyckt mötesplats för 
den lokala befolkningen. Under åren har förhoppningen varit att caféets verksamhet skulle 
bli en mera integrerad del av församlingens verksamhet och att potentialen som mötesplats 
bättre skulle tas tillvara. Detta har tyvärr inte förverkligats.  
 
Det finns en möjlighet att Haagan srk skulle vara intresserade av att flytta verksamheten till 
Norra Haga och fortsätta driva caféet där, men med det nuvarande ekonomiska resultatet är 
det svårt att bedöma hur sannolikt detta alternativ är. Caféföreståndare Anu Kuokkanen och 
kyrkoherden ska besöka Haagan srk:s arbetsgrupp för utrymmen på deras möte 17.10 för att 
närmare presentera detta alternativ.  
 
Cafeföreståndare Anu Kuokkanen är tillsvidareanställd i arbetsavtalsförhållande på 100 %. 
Hon  har  varit  anställd  sedan  2016  och  har  därmed  en  uppsägningstid  på  1  månad. 
(Arbetsavtalslagen 6 kap. 3 §)  
 
BKA: Café Torpet är ett populärt ställe för många barnfamiljer. Det gäller ändå i första hand 
familjer i caféets närområde varav de flesta är finskspråkiga. I en tid av inbesparingar kunde 
pengarna vara bättre använda i en verksamhetsform som bättre betjänar över församlingens 
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vidsträckta område. 
 
Beslutsförslag: Församlingsrådet ger kyrkoherden i uppdrag att undersöka 

möjligheterna att avsluta verksamheten snarast möjligt. 

Beslut: Enligt förslag.

111. §  Lediganslående av ungdomsarbetsledartjänst

Petrus församling har  två obesatta  tjänster  som ungdomsarbetsledare.  Uppgifterna inom 
ungdomsarbetet sköts av skriftskolteolog Jonathan Silfverberg (100 %) och ungdomsledare 
Ida-Marie Skogvik (80 %).  
 
Ida-Marie Skogvik är anställd i arbetsavtalsförhållande och inte i tjänsteförhållande. Denna 
anställningsform har visat sig vara oändamålsenlig, särskilt i samband med läger och andra 
övernattningar. Andligt arbete bland ungdomar är till sin natur en uppgift som passar bättre 
som tjänst.  
 
Föreslås att  en tjänst som ungdomsarbetsledare lediganslås på 80 %. Samtidigt avslutas 
befattningen  som ungdomsledare.  Ida-Maries  nuvarande  arbetsavtalsförhållande  ligger  i 
kravgrupp 501 med grundlön 2 225,64 €/mån. Tjänsten som ungdomsarbetsledare ligger i 
kravgrupp 502 med grundlön 2 345,76 €/mån.  
 
BKA:  Det är viktigt att arbeta långsiktigt i ungdomsverksamheten. Ett tjänsteförhållande 
med något högre lön och mindre byråkrati gällande bokföring av arbetstid är motiverande 
för personalen. En anställning i tjänsteförhållande är mera ändamålsenligt vid anordnande 
av läger och andra övernattningar, vilket är en viktig del av ungdomsverksamheten. 

Jona Granlund gav motförslag om förkastande. Motförslaget vann inte understöd.

Tuomas Anttila understödd av Maria Sten gav som motförslag att ärendet återremitteras.

Beslutsförslag: Petrus församling lediganslår en tjänst som ungdomsarbetsledare på 
80  %,  att  sökas  innan  23.10.2019.  Kravgrupp  502.  Språkkrav  är 
utmärkta  kunskaper  i  svenska  och  nöjaktiga  kunskaper  i  finska. 
Tillträde 1.12.2019 eller enligt överenskommelse. 

Beslut: Beredningen drog tillbaka ärendet.

112. §  Ungdomsarbetets planerade resor under 2020
 
Under 2020 planerar ungdomsarbetet att ordna två utlandsresor. Den ena är en sportlovsresa 
till  Åre  i  samarbete  med Johannes  församling och den andra  är  en  inspirationsresa  till 
London för äldre ungdomar och ledare i ungdomsarbetet. Deltagarna betalar merparten av 
resorna själva och samlar även in lite pengar under året för att täcka en del av kostnaderna.  
 
Ungdomsteamet önskar ett preliminärt beslut från församlingsrådet gällande de anställdas 
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deltagande i resorna, så att de kan börja detaljplanera och marknadsföra resorna. 
 
ÅRE 15–22.2.2020 

Sportlovsresa för ungdomar i samarbete med Johannes församling. Antal anställda  
eller  vuxenledare  som  deltar  från  Petrus:  1-2  st  (beroende  på  hur  många 
ungdomar som deltar från Petrus).

Kostnad för församlingen per anställd: resor och logi ca 450 €, dagtraktamente 
21 € per dygn (halvt dagtraktamente då kost ingår) och liftkort 180 €.
Totalt ca 800 € (en ledare) eller 1600 € (två ledare)

Kort om resan:  

”Syftet  med  resan  är  att  erbjuda  ungdomar  gemenskap,  goda  församlings-
upplevelser, uppbyggelse och ett meningsfullt sportlov. Vi bygger gemenskap 
både inom vårt eget gäng och över församlingsgränsen. Varje dag under lägret 
ordnas andakter. 

En vanlig dag i Åre innehåller morgonmål och morgonandakt innan vi åker 
iväg  till  en  dag  i  backen.  Tillbaka  på  lägergården  är  det  bastu,  middag, 
kvällsprogram och kvällsandakt. Tidigare resor har varit väldigt uppskattade 
av deltagarna.” 

– Ida-Marie Skogvik, ungdomsledare
 
 
LONDON 3–6.4.2020 

Inspirationsresa för äldre ungdomar. Antal anställda som deltar: 2 st.

Kostnad  för  församlingen  per  anställd:  resor  och  logi  ca  300  €,  inrikes 
dagtraktamente 42 €/dygn, totalt ca 650 €/person.  
Totalt: ca 1300 € (två ledare).

Kort om resan:  

”Det är mycket värdefullt för ungdomar att få besöka levande, inspirerande 
och  växande  kristna  kyrkor.  Vår  erfarenhet  är  att  sådana  resor  är  högt 
uppskattade, lärorika och inspirerande.

Våren  2019  besökte  vi  Stockholm  och  erfarenheterna  därifrån  fick  t.ex. 
ungdomarna  att  på  eget  initiativ  börja  träffas  för  att  utveckla  musiklivet  i 
församlingen.  Under  våren  och  hösten  har  upp  till  10  ungdomar  träffats 
regelbundet för att spela musik och lovsjunga.

Nästa år planerar vi en resa till London. Vi har tidigare erfarenhet av resor till 
London och har flera kontakter till kyrkliga sammanhang som visat sig vara 
inspirerande,  tankeväckande  och  omtyckta  av  ungdomarna,  som t.ex.  Holy 
Trinity Brompton,  Youth With A Mission,  Hillsong,  St  Pauls Shadwell  och 
andra.  Utöver  församlingsbesök  innehåller  resan  också  gruppreflektioner, 
enskilda samtal, undervisning och fritid.” 

– Jonathan Silfverberg, skriftskolteolog
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BKA:  Läger och resor är  en viktig och värdefull  del  av ungdomsverksamheten.  De ger 
gemenskap, goda erfarenheter och motivation för verksamheten i den egna församlingen. 
Särskilt  för  de  äldre  ungdomarna  som  inom  något  år  ska  ta  steget  vidare  från 
ungdomsarbetet är det viktigt att visa en större värld än den egna ungdomsverksamheten. 

Beslutsförslag: Församlingsrådet  godkänner  preliminärt  personalens  och  eventuell 
annan vuxenledares deltagande i resor enligt ovanstående.  
 
För  att  sända  en  ledare  till  Åre  bör  minimiantalet  deltagare  från 
Petrus vara 5, för att sända två ledare bör det vara 10. För att ordna 
resan och sända två ledare till London bör deltagarantalet vara 10.

Beslut: Beslut enligt förslag.

113. §  Petrus missionsavtal och missionsunderstöd
 
Bilaga 6, Angående nytt missionsavtal med SLEF, Dahlbacka  
Bilaga 7, Förslag till fördelning av missionsunderstöd 2020  

Petrus församling har skrivit intentionsavtal med SLEF gällande understöd av missionärer. 
För närvarande ser våra intentionsavtal ut enligt följande: 

 
Anna och Magnus Dahlbacka / Kenya 6.500 €/år 
Rut Åbacka / Kenya 3.000 €/år 
Sandells / Främre Asien 4.000 €/år  
Totalt: 13.500 €/år  

Anna och Magnus Dahlbacka har återvänt från missionsfältet och bor sedan 2017 i Finland.   
Församlingen  har  även  haft  svårt  att  uppfylla  de  nuvarande  intentionsavtalen. 
Församlingens  kaplan  Ronny  Thylin  som har  ansvar  för  våra  missionsavtal  har  därför 
föreslagit att vi justerar våra avtal så att de mera motsvarar den verkliga situationen.  

Magnus  Dahlbacka  arbetar  fortfarande  som  teknisk  rådgivare  inom  bibelöversättnings-
projektet  i  Kenya  och  som  internationell  bibelöversättningskonsult.  Att  halvera 
avtalssumman  är  vanlig  praxis  i  liknande  fall  när  endast  den  ena  av  makarna  i  ett 
missionärspar fortsätter i missionens tjänst.  
 
Intentionsavtalet sätter ingen övre gräns för vår insamling till missionen, utan det är alltid 
möjligt att samla in och betala mera än vårt avtal.  

Beslutsförslag: 1) Petrus intentionsavtal med SLEF gällande mission justeras från 
och med 2020 enligt följande: 

Magnus Dahlbacka, bibelöversättning   3.000 €
Rut Åbacka, Kenya   3.000 €
Tua & Torsten Sandell, Främre asien   4.000 €
Totalt: 10.000 €

ordf ______ / sekr ______ / prot.just ______ / prot.just ______  ( )10 12



PETRUS FR SAMMANTRÄDE 2019–7                             PROTOKOLL

2) Petrus missionsanslag för 2020 fördelas enligt följande: 

Såningsmannens flyktingarbete 5.000 €
Missionsavtalen med SLEF 5.000 €
Totalt: 10.000 €

Beslut: Ärendet bordläggs till följande möte.

114. §  Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

115. §  Följande möten
Datum för församlingsrådets möten under hösten 2019: 

 
5.11 
3.12 OBS: Julmiddag för anställda och förtroendevalda kl 18. Kort FR möte kl 17  

Gemenskaps- och strategidag för anställda och förtroendevalda: lör 26.10.  
Anmälan och dieter?  

Ovanstående möten hålls i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15, om inget annat meddelas. 
 
Beslutsförslag: Ovanstående datum antecknas för kännedom

Beslut: Enligt förslag.

116. §  Protokollet till påseende

Protokoll  2019-7  är  framlagt  till  påseende  i  församlingens  kansli  i  Petruskyrkan  under 
kansliets öppettider.

117. §  Besvärsanvisning och mötets avslutning

Rättelseyrkande görs skriftligt av den som är missnöjd över ett beslut (KL 24 kap, 3 § 1 
mom). Rättelseyrkande riktas till församlingsrådet över beslut av församlingsråd och dess 
sektioner,  organ,  förtroendevald  som  är  underställd  församlingsrådet  eller  av 
tjänsteinnehavare.

Bilageförteckning

Bilaga 1, Ekonomirapport sep 2019
Bilaga 2, Ekonomirapport sep 2019  
Bilaga 3, Petrus gudstjänstplan hösten 2019
Bilaga 4, Personalutvecklingsplan 2020 (inkl kostnader)
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Bilaga 5, Ekonomirapport Café Torpet sep 2019  
Bilaga 6, Angående nytt missionsavtal med SLEF, Dahlbacka  
Bilaga 7, Förslag till fördelning av missionsunderstöd 2020  

Helsingfors  8.10.2019

      __________________________ __________________________
                       Daniel Björk                 Jona Granlund 

   kyrkoherde      sekreterare

      __________________________ __________________________
                     Tuomas Anttila            Matias Ekkerhaugen

   kyrkoherde      sekreterare
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