
 
FÖRSAMLINGSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2021-7 
Protokoll 
 
Föredragningslistan skickad 9.9.2021 
   

Tid: Tisdag 14.9.2021, kl 17.30 

Plats: Mötet ordnas elektroniskt via Zoom.  

Rådets medlemmar: Amos Airola 
  Tuomas Anttila  
  Sonja Djupsjöbacka 
  Mikaela Fougstedt 
  Jona Granlund  
  Britta Lassus  
  Göran Lindén 
  Christoffer Perret Frånvarande från och med halva 109 § 
  Johannes Perret 
  Caroline Sandström 
  Maria Sten 
  Anki Åvall 

  Daniel Björk, ordförande och sekreterare  
   

 
Mötets ärendelista:  

  104 §  Anställning av kantorsvikarie 
  105 §  Diskussionsärende: Testamentesmedel att användas för församlingens mission 
  106 §  Plan för användning av församlingens fonder och inbesparingar 2022-2024 
  107 §  Budget 2022 och VEP 2022-2024 
  108 §  Diskussionsärende: Diakoniprojekt med delad finansiering 
  109 §  Utlåtande gällande Modigt tillsammans-processen, 1. behandlingen 
   
   
_______________ 

Ordförande höll inledningsandakt.  

100.§  Sammanträdets öppnande, laglighet och beslutförhet 

Beslut: Mötet öppnades kl 17.37 och konstaterades vara lagenligt sammankallat 
och beslutfört.

101.§  Val av protokolljusterare och sekreterare 

Beslutsförslag: 1)  Som  protokolljusterare  föreslås  Mikaela  Fougstedt  och  Caroline 
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Sandström.  

2) Föreslås att ordförande också fungerar som sekreterare

Beslut: Enligt förslag. 

102.§  Fastställande av föredragningslistan

Förslag: Föredragningslistan fastställs

Beslut: Paragraf 109 § behandlas först. 

103.§  Församlingens ekonomiska läge
 

Bilaga 1, Ekonomirapport jan-aug 2021  
 
Ordförande ger en redogörelse för församlingens ekonomiska läge. Efter 66,7 % av året 
(8/12) har församlingen använt 57,5 % av sina budgeterade medel. Budgeten för 2021 är 
uppgjord med ett förväntat underskott på ca 50.000 €.

Högre  kostnader  än  budgeterat  har  förverkligats  t.ex.  under  kostnadsställe  ”402000 
Määräaikaisten palkat”.  Dessa kostnader består  dock i  huvudsak av projektanställningar 
som inte budgeterats men vars kostnader täcks genom extern finansiering. (Donation från 
Pro Lukas rf.) En del andra kostnadställen ligger rätt högt över budget i procent men i de 
flesta fall rör det sig om rätt små summor i absoluta tal.  
 
Om församlingens nuvarande positiva resultat på ca 9 procentenheter skulle förverkligas 
för hela året, så skulle det innebära en inbesparing på cirka 90.000 € jämfört med budget. 
Detta innebär att vi i så fall täcker hela vårt budgeterade underskott och dessutom gör ett 
överskott på ca 40.000 €.  
 
Inför  2021  hade  församlingen  ett  ackumulerat  överskott  på  ca  23.000  €  förutom 
tillgångarna som finns i våra fonder.  
 

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom.

Beslut: Enligt förslag. 

104.§  Anställning av kantorsvikarie
 

Bilaga 2, Fiona Chow ansökan
Bilaga 3, Fiona Chow CV 2021
Bilaga 4, Mathias Sandell CV 2021  

Församlingens kantor Liisa Ahlberg är tjänstledig under tiden 1.9.2021–10.4.2022. Petrus  
församling har på sitt senaste möte lediganslagit ett vikariat för tiden 1.10.2021–18.4.2022, 
kravgrupp 601. Vikariatet var har tidigare varit lediganslaget med kravgrupp 503.
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Inom utsatt ansökningstid har två ansökningar inkommit, Fiona Chow och Mathias Sandell.

Fiona  Chow  är  en  erfaren  musiker  som  för  tillfället  utbildar  sig  till  kantor  vid 
Sibeliusakademin. Hon är väl bekant med delar av församlingens arbete och utrycker en 
önskan att arbeta specifikt i Petrus församling. Hennes kunskaper i svenska är goda och 
hennes kunskaper i finska är nöjaktiga.

Mathias Sandell är utbildad kantor från Sibeliusakademin i Helsingfors. Han arbetar även 
för tillfället som kantor i Petrus församling och är väl bekant med församlingen och dess 
arbete. Hans modersmål är svenska och hans kunskaper i finska är goda. 
 

Beslutsförslag: Församlingsrådet väljer en av de två sökande till vikariatet som kantor i 
Petrus för tiden 1.10.2021–18.4.2022. Kravgrupp 601, lön och villkor 
enligt KyrkTAK. 

Behandling: Tuomas Anttila föreslog att Mathias Sandell väljs till vikariatet. Britta 
Lassus understödde förslaget. Inga andra förslag inkom. 

Beslut:  Mathias Sandell väljs till vikarierande kantor i Petrus församling för 
tiden 1.10.2021-18.4.2022. 

105.§  Diskussionsärende: Testamentesmedel att användas för församlingens mission

Maria af  Enehjelms testamente tillföll  församlingen 1997. Det förvaras hos Helsingfors 
kyrkliga  samfällighets  testamentförvaltare  och  skall  användas  ”för  Lukas  församlings 
diakoni  och  missionsarbete”.  Avkastningen  från  denna  testamentesfond  har  under  åren 
använts mycket sparsamt. 31.12.2020 uppgick det fria kapitalet till 64 245 €.

Mot bakgrund av de stora sparkrav som  församlingen står inför finns det ett konstant tryck 
att  minska  våra  utgifter.  Föreslås  att  10.000  €  av  testamentesfondens  avkastning  i 
framtiden  skulle  komma  att  användas  för  att  finansiera  församlingens  externa 
missionsåtaganden  i  samarbete  med  SLEF,  Såningsmannen  och  FMS,  så  att  våra 
missionsåtaganden kan hållas på samma nivå som hittills även när de ekonomiska ramarna 
blir snävare. Eftersom församlingens resultat för tillfället visar ett överskott kan man tänka 
att det ännu inte är aktuellt att använda medel från testamentesfonden. 

Beslutsförslag: 1) Församlingsrådet gör ett principbeslut att använda avkastningen från 
af  Enehjelms  testamentesfond  för  församlingens  externa  mission,  i 
enlighet med testamentatorns önskan. 

2) Så länge församlingens resultat  uppvisar ett  överskott  använder vi 
inte avkastningen från af Enehjelms testamentesfond, utan vi använder 
våra egna budgetmedel. Avkastningen från testamentesfonden används 
när  de  ekonomiska  ramarna  minskat  så  mycket  att  vi  har  svårt  att 
upprätthålla våra missionsåtaganden på nuvarande nivå (10.000€/år). 

Behandling: Tuomas  Anttila  gav  motförslaget  att  10.000  €  ska  lyftas  ur 
testamentesfonden  enligt  budgeten  för  2021.  Förslaget  vann  inte 
understöd.  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Beslut:  Enligt förslag. 

106.§  Plan för användning av församlingens fonder och inbesparingar 2022-2024
 

Bilaga 5, Petrus plan för användning av besparingar och fondmedel

De  församlingar  som  har  inbesparingar  och/eller  testamentsmedel  ombeds  ge  en 
redogörelse för hur man årligen planerar att  använda sitt  kapital under åren 2022-2024. 
Redogörelsen skall sändas till samfällighetens ekonomiavdelning innan 17.9.2021. 

Församlingen har två testamentesfonder som vi själva förvaltar över (Wilhelmsson och af 
Enehjelm)  samt  Westesons  testamentesfond  som  förvaltas  gemensamt  av  de  svenska 
församlingarna i Helsingfors. Församlingen har även medel som förvaltas av EVLI. Dessa 
medel består av tidigare års inbesparingar och är fritt förfogbara för församlingen. 

Församlingens fondarbetsgrupp som leds av Johannes Perret utreder ännu hur församlingen 
kan  placera  sådana  medel  som  skulle  frigöras  t.ex.  vid  en  försäljning  av  lägenheter 
tillhörande  testamentesfonderna.  Ett  sådant  frigörande  av  kapital  skulle  innebära  att 
fonderna  kan  användas  mera  effektivt  och  långt  större  summor  årligen  skulle  vara 
tillgängliga för användning i enlighet med testamentatorns önskan än vad nu är fallet. 

Fondarbetsgruppen har på församlingsrådets begäran gjort upp en plan för användning av 
fondernas medel under perioden 2022-2024. Arbetsgruppen beskriver själva planen som 
”försiktig” och påpekar att vi är fria att använda större summor om vi önskar sedan frågan 
om investering av eventuellt frigjort lägenhetskapital blivit löst. 

Beslutsförslag: Petrus preliminära plan för användning av fondmedel för 2020-2024 i 
bilaga 5 godkänns. 

Behandling:  1) Tuomas Anttila gav motförslaget att sänka summan för 2021 till 
20.000 € och höja summan för 2022-2024 till 40.000 € per år. 

2)  Tuomas  Anttila  föreslog  bordläggning  tills  efter  behandlingen  av 
107–108 §§. Förslaget understöddes enhälligt. 

3) Behandlingen av 106 § återupptogs. 

Beslut: Summan för 2021 ändras till 20.000 €. Annars enligt förslag. 

107.§  Budget 2022 och VEP 2022-2024
 

Bilaga 6, Budget 2022 enligt arbetsområde
Bilaga 7, Budget 2022 enligt kostnadsställe
Bilaga 8, Budget 2022 enligt arbetsområde och kostnadsställe
Bilaga 9, Budget 2022 Petrus personalkostnader
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Bilaga 10, VEP 2022–2024  

Församlingarna  ska  inlämna  sin  budget  för  2022  och  verksamhetsplan  (VEP)  för 
2022-2024 innan 17.9.2021. Församlingsrådet godkände på sitt möte 2021-5 en preliminär 
personalplan för Petrus församling som utgör en grund för uppgörandet av budgeten för 
2022. 

Personalplan

1) Vikariat för tjänsten som kantor på 60 % tillsätts inte.  
 Inbesparing ca 29.900 €/år. 

2) Vikariat för tjänsten som diakonissa 100 % tillsätts inte. 
Inbesparing ca 45.700 €/år. 

3) Befattningen som värdinna/vaktmästare 52 % tillsätts inte.  
 Inbesparing ca. 18.700 €/år. 

4) Tjänsten som församlingspastor tillsätts inte.  
 Inbesparing ca. 50.000 €/år. 

5) Tjänsten som skriftskolteolog 100 % tillsätts inte. 
Inbesparing ca. 47.700 €/år. 

 
På sitt förra möte beslöt församlingsrådet att tjänsten som skriftskolteolog inte tillsätts för 
hösten  2021  men  att  frågan  skulle  behandlas  igen  inför  våren  2022.  Tjänsten  som 
församlingspastor (Sandell) är tillsvidare och på heltid, men för tillfället besatt endast på 20 
% fram till 31.5.2022. Detta beaktas i budgeten. 

Församlingsrådet  gav  kyrkoherden  i  uppdrag  att  utforma en  budget  för  2022 som är  i 
balans, där vi inte använder våra besparingar och som inte förutsätter personalminskningar 
under 2022. Testamentesfonderna kunde däremot användas i enlighet med den preliminära 
plan som vi gjort upp: Wilhelmssons 20.000 € för diakoni och af Enehjelm 10.000 € för 
mission. 

Ifall budgeten görs upp utifrån den personalplan som församlingsrådet antog på sitt möte 
FR 2021-5 skulle det innebära ett överskott i budgeten på ca 77.000 €  för 2022. Detta 
inkluderar en reservation för församlingspastor Sandell att återvända i full tjänst från och 
med sommaren. 
 
Eventuell reservation för diakonisatsning eller skriftskolteolog  
På församlingsrådets senaste möte nämndes ett alterntiv där vi gör en reservering för en 
diakonisatsning  (ca  40.000  €)  och  även  håller  optionen  öppen  för  att  anställa  en 
skriftskolteolog (47.000 €). Ifall vi gör bägge dessa reserveringar hamnar vår budget cirka 
10.000 € på minus. 
 
Möjlighet till tidsbundna projektanställningar
Eftersom det finns ett  överskott  på ca 77.000 €  i  den föreslagna budgeten för 2022 så 
innebär  det  att  det  finns  utrymme  för  oss  att  göra  en  eller  flera  tillfälliga 
projektanställningar om vi önskar. Eftersom vi vet att tunga sparkrav väntar framöver är det 
ändå klokt att inte göra tillsvidareanställningar. Det kan även vara klokt att förbereda sig på 
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de kommande nedskärningarna genom att  passa på att  samla en liten buffert  på kontot 
medan tiderna ännu är goda. 

Verksamhets- och ekonomiplan

Församlingens Gemenskaps- och strategidag för anställda och förtroendevald (GOSDAF) 
planeras  till  den  2.10.2021.  Den  infaller  efter  dead-line  för  insändandet  av  VEP till 
samfälligheten. Under denna dag kan vi ändå arbeta med att formulera församlingens tre 
konkreta mål för 2022 tillsammans med personalen. Föreslås att vi uppdaterar de konkreta 
målen i vår VEP utifrån resultatet av vårt arbete på GOSDAF. 

Bifogat  finns  ett  förslag  till  preliminär  VEP  för  2022-2024  med  förra  årets 
tyngdpunktsområden.

Beslutsförslag: 1) Petrus budget för 2022 i bilaga 6 godkänns. 

2) Petrus VEP 2022-2024 i bilaga 10 godkänns preliminärt. 

3)  Församlingens  tre  tyngdpunktsområden  för  i  VEP  2022-2024 
uppdateras  utifrån  vårt  arbete  tillsammans  med  personalen  under 
GOSDAF som hålls 2.10.2021. 

4)  Församlingen  utreder  möjligheten  att  förverkliga  en  ny 
projektanställning inom diakoni med delad finansiering, så att en del av 
lönen  skulle  komma från  Wilhelmssons  testamentesfond  för  arbete  i 
enlighet med testamentatorns syften. Den övriga delen av finansieringen 
skulle komma från andra samarbetspartners, stiftelser och församlingens 
budgetmedel. 

Behandling: 1) Tuomas Anttila föreslogs följande tillägg och ändringar i budgeten:

 - intäkter för lägeravgifter: +10.000 € 
 - intäkter för kollekter: +2.000 € 
 - intäkter för extern finansiering: 30 % våren (Pro Lukas)

 
 - utgifter för köp av tjänster: + 20.000 €

- utgifter för diakonibidrag: + 20.000 € 

- reservation för projektanställning: ca. 50.000 € 

2) Första tyngdpunktsområdet ändras till: ”Fokus på att hitta tillbaka till 
gudstjänster och annan verksamhet med fysisk närvaro.”

Beslut:  1) Beredningen omfattar Tuomas Anttilas tillägg och ändringar. 

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



PETRUS FR SAMMANTRÄDE 2021–7                           PROTOKOLL

2) Beredningen omfattar Tuomas Anttilas tillägg och ändringar.

3) Enligt förslag. 

4) Punkten dras tillbaka. 

108.§  Diskussionsärende: Diakoniprojekt med delad finansiering

De diakonala behoven i  församlingen är  stora i  flera åldersgrupper.  Två särskilt  utsatta 
grupper som församlingen kommer i kontakt med är äldre människor som bor ensamma 
och unga som är på tröskeln till vuxenlivet och som av olika orsaker har svårt att hitta 
fotfäste,  t.ex.  på  grund  av  svår  familjesituation,  avbrutna  eller  uppskjutna  studier  och 
svårighet att hitta arbete i sviterna av corona.

I stadgarna för Wilhelmssons testamentesfond stipuleras att fonden ska användas för att 
”hjälpa svenska åldringar i Åggelby”. Fondarbetsgruppen har i samtal med församlingens 
diakonissa utrett vilken slags hjälp som vore mest ändamålsenlig för att hjälpa de svenska 
åldringarna i  området just  nu.  Det finns ett  behov av direkt ekonomiskt understöd som 
församlingen bör fortsätta med men det finns också ett behov av en diakoniarbetare som 
kan möta människor och deras olika behov mångsidigt och professionellt. 

En möjlighet för församlingen vore att inrätta ett diakoniprojekt där finansieringen kunde 
komma från flera håll. Om t.ex. 40 % av tjänsten (ca. 20.000 €/år) skulle finansieras med 
medel  från  Wilhelmssons  testamentesfond  så  kunde  30  %  finansieras  av  någon  nära 
samarbetspartner (t.ex. Pro Lukas rf) och 30 % finansieras av församlingen eller genom 
understöd från annan lämplig samarbetspartner.  
 
Det kan även finnas möjlighet att få samfällighetens stöd för diakoniprojekt. För tillfället 
har vi en treårig finansiering för Kajsa Sjöbergs anställning, som går ut vid årsskiftet. Om 
vi hittar ett  helt  annat syfte och andra samarbetspartners kan det vara möjligt  att  få en 
liknande  finansiering  igen.  För  tillfället  är  det  endast  möjligt  att  söka  finansiering  för 
ettåriga  projekt,  för  tiden  1.1.2022-31.12.2022,  eftersom Modigt  tillsammans-processen 
kan komma att medföra förändringar i fördelningsgrunderna för hur budgetmedel fördelas.  
 
Om en projektanställning med delad finansiering skulle förverkligas, så skulle den anställda 
fördela sin arbetstid enligt en projektplan som följer donatorernas önskan. 40 % motsvarar 
två  hela  dagars  arbete,  vilka  då  skulle  användas  uteslutande  till  arbete  bland  svenska 
åldringar. Ytterligare två dagar kunde i sin tur riktas mot ungdomsdiakoni och den sista 
dagen flexibelt ägnas till sådana behov och möjligheter som presenterar sig under projektets 
gång.  En värdefull  följd  av  ett  dylikt  projekt  skulle  vara  att  personen som anställs  får 
tillfälle  att  lära  av  och  ta  tillvara  den  stora  arbetserfarenhet  och  de  kontakter  som 
församlingens diakonissa Bodil Sandell besitter. Det vore naturligt att den projektanställda 
diakoniarbetaren och vår ordinarie diakonissa skulle samarbeta kring vissa delar av arbetet.

BKA: En satsning på diakonalt arbete bland unga som är på väg in i vuxenlivet skulle vara 
värdefullt i nuläget. Många undersökningar och ungdomsbarometrar visar att antalet unga 
som hotar  falla  utanför  systemet  i  sviterna av corona-pandemin ökar  i  vårt  land på ett 
alarmerande sätt. En profesionell person som kan ge uppmärksamhet och vägledning i ett 
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avgörande utvecklingsskede kan vara just den knuff i rätt riktning som den unga behöver 
för att hamna på rätt bana igen. 

Beslutsförslag: 1)  Kyrkoherden  ges  i  uppdrag  att  tillsammans  med  olika 
samarbetspartners utreda möjligheterna att inrätta en projektanställning 
inom diakonin med delad finansiering.

2)  Petrus  församling  skulle  fungera  som  arbetsgivare  och  rekrytera 
lämplig person med lämplig behörighet som diakoniarbetare.

3)  Finansieringen  skulle  delvis  komma  från  Wilhelmssons 
testamentesfond  och  delvis  från  våra  externa  samarbetspartners  eller 
församlingens budgetmedel.

4) Anställningen skulle starta våren 2022 och projektet kunde vara två -
eller tre-årigt.  

Behandling: Tuomas Anttila gav tilläggsförslagen:

1) ”Vi specifierar att projektet förutsätter åtminstone en extern 
samarbetspartner. I första hand samfällighetens projektpengar, i andra 
hans Wilhelmssons testamentesfond och i tredje hand andra 
samarbetspartners.”

4) ”Projektet skulle gälla som längst till ordinarie diakonissa återinträder 
i tjänst.”

Beslut:  Beredningen omfattar Tuomas Anttilas tillägg. 

109.§  Utlåtande gällande Modigt tillsammans-processen, 1. behandlingen

Bilaga 11, Frågor för MT-remissbehandlingen
Bilaga 12, Presentation gällande fastigheter (Daniel)
Bilaga 13, Församlingarnas fastigheter efter föreslagen minskning
Bilaga 14, Presentation ekonomipresentation (Christoffer)
Bilaga 15, Petrus svar på ekonomifrågorna (förslag)

En omfattande process genomförs som bäst inom Kyrkan i Helsingfors. Inom ramen för 
”Modigt  tillsammans”-processen  har  fem  arbetsgrupper  utarbetat  71  förslag  gällande 
fastigheter, ekonomi, digital strategi, personal och de gemensamma tjänsterna. Förslagen 
kan  komma  att  medföra  långtgående  förändringar  t.ex.  vad  gäller  fördelning  av 
budgetmedlen och de interna hyrorna och innehåller även en betydande sparplan för de 
kommande  åren.  Slutrapporten  med  förslagen  är  ett  dokument  på  47  sidor  och  de 
tillhörande promemorierna ett dokument på 158 sidor. Materialet finns översatt till svenska. 
Förslagen är på utlåtanderunda i församlingarna 1.9–15.10.2021 och Petrus församlingsråd 
behandlar sitt slutgiltiga utlåtande på sitt möte 12.10.2021.  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Frågorna  som  församlingsrådet  ska  svara  på  finns  i  bilaga  11,  Frågor  för  MT-
remissbehandlingen.

På  sitt  senaste  möte  tillsatte  församlingsrådet  tre  arbetsgrupper  som  fick  i  uppgift  att 
bekanta sig med de tre områden som vi bedömde var de viktigaste i materialet: 
 
Ekonomi:  
Amos Airola, Christoffer Perret, Johannes Perret

Fastigheter:  
Daniel Björk, Mikaela Fougstedt, Göran Lindén,

Arbetsfördelning: (mellan församlingarna och de gemensamma tjänsterna)  
Sonja Djupsjöbacka, Jona Granlund, Caroline Sandström, Maria Sten

 

Dessa  tre  arbetsgrupper  fick  i  uppdrag  att  bekanta  sig  med  respektive  del  av  Modigt 
tillsammans-materialet  och  de  tillhörande  förslagen  innan  detta  församlingsrådets  möte 
(14.9). Under mötet ger representanter från varje grupp en redogörelse över vad de kommit 
fram till  hittills.  Föreslås  att  arbetsgrupperna  förbereder  ett  mera  detaljerat  förslag  till 
utlåtande inför församlingsrådets nästa möte. 

På  grund  av  det  digra  materialet  försöker  även  de  svenskspråkiga  församlingarna  i 
Helsingfors  stöda  varandra  i  denna  process.  En gemensam träff  för  de  förtroendevalda 
ordnades 1.9.2021. Målet är att sådana frågor som de förtroendevalda bedömer kunde vara 
av störst betydelse för de svenskspråkiga församlingarna förs fram gemensamt för att ge 
större tyngd och synlighet åt dessa. T.ex. Lekholmen och behovet av egna lägergårdar är en 
sån fråga.  

Nedan  länkarna  till  videoklippen  som  kort  presenterar  processen  och  de  olika 
arbetsgruppernas  material.  Materialet  i  textform  har  blivit  er  tillsända  inför  träffen 
1.9.2021. 

Introduktion https://youtu.be/rX9mSdorIjI
Ekonomi https://www.youtube.com/watch?v=oudlajTe860 
Personalplan https://www.youtube.com/watch?v=XfEd5aZerS8 
Arbetsfördelningen https://www.youtube.com/watch?v=NgtZh01Yrck 
Fastigheter https://www.youtube.com/watch?v=N4-luWjQ_x0
Digital strategi https://www.youtube.com/watch?v=CJMskycj53g

 

Beslutsförslag: 1) Representanter för de tre arbetsgrupperna ger en presentation över sin 
process och sina iakttagelser i materialet hittills. 

2) Kyrkoherden ges i uppdrag att kommunicera med de övriga svenska 
församlingarna gällande ärenden som vi gemensamt vill lyfta fram. 

3) Arbetsgrupperna sammanställer ett förslag till Petrus uttalande för de 
frågorna  inom  deras  delområde  inför  församlingsrådets  möte  12.10. 
(Deadline tors 7.10.) 

Beslut:  Enligt förslag. 
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110.§  Övriga ärenden  

111.§  Ärenden under beredning
 
Diakoniarbetsgrupp  
Påverkansgrupp för unga 

112.§  Följande möten och övriga datum 
 
Överenskomna datum för följande möten är:  

12.10 
16.11 

 
Övriga datum: 

 
2.10  Gemenskaps-  och strategidag för anställda och förtroendevalda, kl 9.30-14.  
 
4.12  Biskopen träffar de förtroendevalda, kl 9-12, i samband med visitationen. 
5.12  Petrusmässa med kyrkkaffe, kl 15.30.  
 
14.12  Julmiddag för anställda och förtroendevalda, kl 17. 

 
 
Beslutsförslag: Antecknas för kännedom

Beslut:  

113.§  Protokollet till påseende

Protokoll  2021-7  är  framlagt  till  påseende  i  församlingens  kansli  i  Petruskyrkan  under  
tiden 15–30.9.2021, samt på församlingens hemsida.

114.§  Mötets avslutning
 
Mötet avslutades kl 20.17.

115.§  Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 
 
Behörig myndighet och tidsfrist för rättelseyrkande 
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Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. 
 
 Paragrafer i protokollet:  104, 106-107 §§ 
 (Följande paragrafer gäller endast beredning och rättelse kan därför inte yrkas:  105, 108-109 §§) 

Myndighet som rättelseyrkandet riktas till och kontaktinformation: 
 
Församlingsrådet i Petrus församling 

Adress:    Skogsbäcksvägen 15 
                00630 HELSINGFORS 
E-post:     petrus.fors@evl.fi 

Rättelseyrkande ska framställas inom 14 dagar efter det att parten har fått del av beslutet. Delgivningen anses ha 
skett den sjunde dagen efter att brevet postades, om det inte visas att den har skett senare. Vid elektronisk delgivning 
anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades. En församlingsmedlem anses 
ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram till allmänt påseende. 

Rättelseyrkandet kan på eget ansvar skickas per post, genom bud eller elektroniskt (fax eller e-post). Rättelseyrkandet 
ska vara framme senast den sista dagen för yrkande av rättelse inom kansliets öppettid. Ett elektroniskt meddelande 
anses ha kommit in till en församling när det finns tillgängligt för församlingen i en mottagaranordning eller ett 
datasystem på ett sådant sätt att meddelandet kan behandlas. 

Innehållet i rättelseyrkandet 

Av rättelseyrkandet ska framgå:  
– namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för behandlingen av ärendet  
– vilket beslut rättelseyrkandet gäller 
– hurdan rättelse som yrkas 
– på vilka grunder rättelse yrkas. 

Bilageförteckning  
Bilaga 1, Ekonomirapport jan-aug 2021
Bilaga 2, Fiona Chow ansökan
Bilaga 3, Fiona Chow CV 2021
Bilaga 4, Mathias Sandell CV 2021
Bilaga 5, Petrus plan för användning av besparingar och fondmedel
Bilaga 6, Budget 2022 enligt arbetsområde
Bilaga 7, Budget 2022 enligt kostnadsställe
Bilaga 8, Budget 2022 enligt arbetsområde och kostnadsställe
Bilaga 9, Budget 2022 Petrus personalkostnader
Bilaga 10, VEP 2022–2024
Bilaga 11, Frågor för MT-remissbehandlingen
Bilaga 12, Presentation gällande fastigheter (Daniel)
Bilaga 13, Församlingarnas fastigheter efter föreslagen minskning
Bilaga 14, Presentation ekonomipresentation (Christoffer)
Bilaga 15, Petrus svar på ekonomifrågorna (förslag)

Helsingfors  14.9.2021

      __________________________         
 Daniel Björk
  kyrkoherde
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      __________________________       __________________________  
                 Mikaela Fougstedt     Caroline Sandström
                 protokollljusterare      protokollljusterare
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