FÖRSAMLINGSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2021-8
PROTOKOLL [utan 121 §]
Tid:

Tisdag 12.10.2021, kl 17.30

Plats:

Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15, Övre salen (2 vån)

Rådets medlemmar: Amos Airola, sekreterare
Tuomas Anttila
Sonja Djupsjöbacka
Mikaela Fougstedt
Jona Granlund
Britta Lassus
Göran Lindén
Christoffer Perret
Johannes Perret
Caroline Sandström
Maria Sten
Anki Åvall
Daniel Björk, ordförande

ordförande vid 123-124 §§

närvarar inte vid 123-124 §§

Mötets ärendelista:
121 §
122 §
123 §
124 §
125 §
126 §
127 §
128 §
129 §
130 §

[Inte offentligt]
Lediganslående av vikariat inom ungdomsarbete
Församlingens representanter på Kyrkodagarna i Mariehamn
Petrus personalutvecklingsplan 2022
Ansökan om medel för satsning inom ungdomsdiakoni
Ansökan om understöd från Björkebo sommarhem rf
Pro Markus ansökan om överföring av testamentesmedel, Wilhelmsson
Införande av kontroll av straffregisterutdrag för frivilliga
Beviljande av missionsunderstöd för 2022
Utlåtande gällande Modigt tillsammans-processen, 2. behandlingen

_______________
Ordförande höll inledningsandakt.

116.§ Sammanträdets öppnande, laglighet och beslutförhet
Beslut:

Mötet öppnades kl 17:40 och konstaterades vara lagenligt sammankallat
och beslutfört.

ordf ______ / sekr ______ / prot.just ______ / prot.just ______
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117.§ Val av protokolljusterare och sektreterare
Beslutsförslag:

1) Som protokolljusterare föreslås Anki Åvall och Sonja Djupsjöbacka.
2) Föreslås att Amos Airola fungerar som församlingsrådets sekreterare
vid detta möte.

Beslut:

Enligt förslag.

118.§ Fastställande av föredragningslistan
Förslag:

Föredragningslistan fastställs

Beslut:

Enligt förslag.

119.§ Informationsärenden
1. Gemenskaps- och strategidag för anställda och förtroendevalda hölls 2.10.2021
Under dagen fick rådet bekanta sig med huvudpunkterna i de anställdas arbetsbilder. Vi
arbetade gemensamt kring församlingens Mission och vad den betyder i praktiken för oss.
Vi valde även ut tre tyngdpunktsområden för församlingen att fokusera extra krafter och
resurser på under 2022: 1) andlig fördjupning, 2) unga och 3) församlingens musik- och
gudstjänstliv. Ungefär hälften av rådets medlemmar och merparten av alla anställda deltog i
dagen.

Beslutsförslag:

Antecknas för kännedom.

Beslut:

Enligt förslag.

120.§ Församlingens ekonomiska läge
Bilaga 1, Ekonomirapport jan-sep 2021
Ordförande ger en redogörelse för församlingens ekonomiska läge. Efter 75 % av året
(9/12) har församlingen använt 66 % 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.
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Detta innebär att vi i så fall täcker 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.

121.§ [Inte offentligt]

122.§ Lediganslående av vikariat inom ungdomsarbete
Församlingens enda ungdomsarbetsledare Ida-Marie Eklund är tjänstledig fram till
31.8.2022. Föreslås att en vikarie anställs på 100 % för samma tid.
BKA: Arbetet bland konfirmander, hjälpledare och andra ungdomar är centralt i
församlingens verksamhet. Det är av största vikt att församlingen satsar på denna
verksamhet. Att vi får en vikarie för församlingens enda ungdomsarbetsledare är nödvädigt.
Beslutsförslag:

Petrus församling lediganslår ett tidsbundet vikariat som
ungdomsarbetsledare på 100 % för tiden 1.1-31.8.2022. Kravgrupp 501,
lön och villkor enligt KyrkTAK. Språkkraven är utmärkta kunskaper i
svenska och nöjaktiga i finska. Sista ansökningsdag 5.11.2021.

Beslut:

Enligt förslag.

123.§ Församlingens representanter på Kyrkodagarna i Mariehamn
Församlingsrådets vice-ordförande Caroline Sandström leder ordet vid behandlingen av
detta ärende. Daniel Björk närvarar inte.
12-14.11.2021 ordnas de finlandssvenska kyrkodagarna som detta år hålls i Mariehamn.
Föreslås att församlingen sänder två representanter till dessa dagar och står för deras
kostnader. Kyrkoherde Daniel Björk är en av seminariehållarna och deltar i dagarna utan
deltagaravgift. Föreslås att kostnaderna för resor och logi ändå ersätts enligt kyrkodagarnas
förmånligaste paket (233 €/pers i enkelrum). Församlingsrådets medlem Maria Sten deltar
också i dagarna å tjänstens vägnar, vilket inte förandleder kostnader för församlingen.
Följande aktiva lekmän i församlingen har anmält intresse för att delta i kyrkodagarna som
Petrus församlings representanter: Marianne Ly, Helena Tarvos. Föreslås att församlingen
betalar deras deltagaravgift (105 €/pers) samt resor och logi enligt billigaste
konferenspaket (142 €/pers i dubbelrum). Mera information på kyrkodagarnas hemsida:
https://evl.fi/kyrkodagarna/information
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Församlingens representanter sammanställer en kort redogörelse för sina erfarenheter och
iakttagelser under Kyrkodagarna som presenteras för rådet.

Beslutsförslag:

1) Petrus församling utser Marianne Ly och Helena Tarvos till
församlingens representanter på kyrkodagarna 12-14.11.2021 och
betalar deras deltagaravgift samt resor och logi, totalt 494 €.
2) Petrus församling ersätter kyrkoherde Daniel Björks kostnader för
resor och logi i anknytning till kyrkodagarna enligt förmånligaste
konferenspaket, totalt 233 €.

Behandling:

Daniel Björk avlägsnade sig under behandlingen av detta ärende.
Tuomas Anttilas förslag understött av Johannes Perret:
Församlingen ersätter kostnaderna för resor och logi för Daniel Björk
fall uppdragsgivaren inte ersätter dem.

Beslut:

Punkt 1) enligt förslag.
Punkt 2) enligt Anttilas ändringsförslag.
Christoffer Perrets klämförslag understödt av Tuomas Anttila:
Vid godkännandet av kostnaderna för kyrkodagarna i Mariehamn
förutsätter försalingsrådet att processen för deltagande i motsvarande
evenemang i framtiden görs mera transparent.

124.§ Petrus personalutvecklingsplan 2022
Bilaga 3, Petrus personalutvecklingsplan 2022
Bilaga 3 b, Reflektioner från LC19
Församlingsrådets vice-ordförande Caroline Sandström leder ordet vid behandlingen av
detta ärende. Daniel Björk närvarar inte.
Församlingarna i Borgå stift ska sända sin personalutvecklingsplan till domkapitlet inom
oktober. Under de senaste åren har personalutvecklingsplanen i Petrus församling varit
blygsam på grund av att corona-läget hindrat flera utbildningar och konferenser från att bli
av. Förhoppningen är att situationen öppnas upp under 2022 så att vi återigen kan satsa på
att upprätthålla personalens kompetens, inspiration och laganda.
Leadership Conference LC22
I förslaget till Personalutbildningsplan för 2022 år ingår en större satsning på arbetslaget i
form av ledarskapskonferensen i London 2-3.5.2022. Arbetslaget deltog senast i
ledarskapskonferensen 2019 och erfarenheterna var mycket goda. Jag bifogar några
iakttagelser som personalen skrev ner efter den senaste inspirations- och utbildningsresan.
Kostnaderna per person för deltagande i Leadership Conference i London motsvarar
ungefär kostnaderna för att delta i de kurser som erbjuds genom kyrkans
personalutbildning. T.ex. kostar närstudieperioderna i den långa själavårdsutbildningen i
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genomsnitt 520 € per tillfälle medan kostnaderna per person för deltagande i Leadership
Conference skulle vara ungefär 540 €/pers inklusive resor, logi och konferensavgift.
Nyttan av Leadership Conference LC22 sammanfaller med de tyngdpunktområden som
församlingen valt för 2022: utveckling av församlingens musik- och gudstjänstliv, andlig
fördjupning och unga.

Specialutbildning i själavård
Specialutbildningen i själavård, även kallad Den långa själavårdsutbildningen, är en
omfattande helhet på 30 sp som sträcker sig över flera år. Förra gången ordnades
utbildningen i Borgå stift för sju år sedan. Det är en tillgång för varje församling att ha en
anställd med den kompetens som specialutbildningen i själavård ger. Församlingspastor
Anne Koivula har visat intresse för att gå denna utbildning.
Evenemang och forum
I budgeten för 2022 finns medel reserverat som mer än väl täcker den nu föreslagna
personalutvecklingsplanen. På konto 439000 finns reserverat utbildningstjänster för
personalen 10.700 € och på konto 437000 resekostnader för personalen 24.150 €. En
inledande kartläggning bland personalen visar att ungefär hälften är intresserade av att delta
i inspirations- och studieresan till Leadership Conference i London 2022.
Den totala kostnaden för den nu föreslagna personalutbildningsplanen uppgår till ca. 5700
€. Föreslår därför att samtliga anställda som önskar delta i Borgå stifts yrkesspecifika
forum under året erbjuds möjlighet till det. Avgiften för dessa forum brukar vara omkring
400-500 €.
- Forum för kyrkans musik
- Forum för kyrkans barnverksamhet
- Kyrkans diakonidagar
- Forum för kyrkans fostran
- Forum för kansli och informationspersonal

Beslutsförslag:

11-13.1.2022
27-29.1.2022
15-17.9.2022
4-6.10.2022
5-7.10.2022

1) Petrus personalutvecklingsplan i bilaga 3 godkänns.
2) Samtliga anställda erbjuds möjlighet att delta i kyrkans yrkesspecifika
forum och inspirationsdagar som erbjuds i personalutbildningsprogrammet.

Behandling:

Daniel Björk deltog inte i behandlingen av detta ärende.
Tuomas Anttilas motförslag:
Kansliteamet och Nadine Mabinda stryks från deltagarlistan, eftersom
konferensens utbildning inte är relevant för dem.
Förslaget vann inte understöd.
Maria Stens ändringsförslag understött av Anki Åvall:
Texten i bilaga 3 ändras till: ”Samtliga anställda uppmanas att delta i
kyrkans yrkespecifika forum och utbildningar som erbjuds i
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personalutbildningsprogramet.”
Röstning:
Beredningens förslag: Ja
Maria Stens motförslag: Nej
Amos Airola: Ja
Tuomas Anttila: Ja
Sonja Djupsjöbacka: Nej
Mikaela Fougstedt: Ja
Britta Lassus: Ja
Göran Lindén: Ja
Christoffer Perret: Ja
Johannes Perret: Ja
Caroline Sandström: Nej
Maria Sten: Nej
Anki Åvall: Nej

Beslut:

Vid röstning 7-4 vinner beredningens förslag.
Tuomas Anttila anmälde avvikande åsikt.

125.§ Ansökan om medel för satsning inom ungdomsdiakoni
Bilaga 4, Projektbeskriving, Jag ser dig, ver 2
Genom bl.a. skriftskola och hjälpledarutbildning kommer Helsingfors svenska församlingar
regelbundet i kontakt med ett stort antal ungdomar. Många ungdomar deltar som
hjälpledare i församlingen upp till tre år, ända till ca 18 års ålder. De flesta av dessa har en
mycket positiv upplevelse av församlingen och det finns ett förtroende för församlingens
anställda och dess verksamhet.
Församlingarnas ungdomsteam har under åren flera gånger stött på äldre ungdomar som går
igenom perioder av utmaningar och svårigheter. Särskilt under corona-tiden har mångas
studier blivit lidande och flera andra utmaningar kan uppstå på tröskeln till vuxenlivet. Det
finns ett behov av att vi som församlingar kan hjälpa dessa unga vuxna även när de inte
längre är en del av vårt ungdomsarbete.
Det är möjligt att från samfälligheten ansöka om medel för tidsbundna diakoniprojekt. På
grund av den pågående Modigt tillsammans-processen beviljas för tillfället finansiering
endast för ettåriga projekt. I normala fall kan man få finansiering för upp till tre år. Det är
möjligt att ett projekt som påbörjas som ettårigt kan få förlängd finansiering när Modigt
tillsammans-processen är klar.
Föreslås att Petrus församling ansöker om medel för ett ettårigt projekt inom
ungdomsdiakoni. Projektet skulle genomföras som ett samarbete mellan de svenska
församlingarna inom Helsingfors prosteri. Planen är att en heltidsanställd diakon skulle
ansvara för projektet och arbeta i nära samarbete med de svenska församlingarnas
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ungdomsteam och studentprästerna i Helsingfors. Johannes församling har redan erfarenhet
av arbete inom ungdomsdiakoni och dessa erfarenheter kunde tas tillvara.
Föreslåt att Petrus församling skulle vara huvudägare för projektet, vilket innebär att vi
fungerar som arbetsgivar och rekryterar och handleder personen som anställs.
Ungdomsdiakonens arbetsområde skulle vara hela Helsingfors, eftersom de unga som
församlingarna har kontakt med ofta flyttar inom staden och ofta arbetar och studerar över
församlingsgränserna.
Förhandlingarna med Matteus och Johannes pågår gällande möjligheterna till detta
samarbete. Flera externa samarbetspartners har redan ställt sig positiva till projektet.
Föreslås att Petrus ansöker om medel för detta projekt även om det visar sig att samarbetet
med Matteus och Johannes inte blir förverkligat i detta skede.
BKA: En satsning på ungas välmående viktigt och aktuellt just nu. Ur BKA-synvinkel är
det värdefullt om en sådan satsning kunde göras, antingen med extern finansiering eller
församlingens egna medel.

Beslutsförslag:

1) Projektplanen för projktet Jag ser dig i bilaga 4 godkänns. Projektet
förverkligas som ett samarbete inom Helsingfors prosteri.
2) Ifall det planerade samarbetet med Matteus och Johannes
församlingar gällande detta projekt inte kan förverkligas, ansöker Petrus
om medel för detta projekt i eget namn.

Beslut:

Enligt förslag.

126.§ Ansökan om understöd från Björkebo sommarhem rf
Bilaga 5, Ansökan Björkebo sommarhem rf 2022
Bilaga 6, Björkebo sommarhem rf bokslut 2020
Bilaga 7, Björkebo sommarhem rf verksamhetsberättelse 2020
Föreningen Björkebo sommarhem rf ansöker om understöd på 5.000 € från Petrus
församling för upprätthållande av verksamheten under 2022. Björkebo sommarhem har
under åren använts av Petrus församling för olika läger och sammankomster. Under de
senaste åren har verksamheten på Björkebo varit blygsam. Eftersom föreningen drivs av
engagerade frivillig, så är även kostnaderna i samband med driften av Björkebo små.
Föreslås att församlingen fortsätter understöda Björkebo sommarhem rf.

Beslutsförslag:

Församlingen beviljar ett årsbidrag på 5.000 € till Björkebo
sommarhem rf för att stöda driften under 2022.

Behandling:

Johannes Perret och Christoffer Petter anmäler samfundsjäv och
närvarar inte under behandlingen.

Beslut:

Enligt förslag.
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127.§ Pro Markus ansökan om överföring av testamentesmedel, Wilhelmsson
Bilaga 8, Pro Markus ansökan, Wilhelmsson
Bilaga 9, Pro Markus bokslut 2020
Bilaga 10, Pro Markus verkber 2020
Per-Henrik och Anna-Lisa Wilhelmssons testamente uppgjordes 1999 och tillföll
församlingen 2013. Testamentet förvaras hos samfälligheten och avkastningen skall
användas av Petrus församling ”för att hjälpa svenska åldringar i Åggelby”.
Under åren har församlingen använt en modell där föreningen Pro Markus rf delat ut
testamentesfondens medel i samarbete med Petrus församlings diakoni. Församlingens
diakonissa Bodil Sandell är den som ansvarar för utdelningen av medlen, under överinsyn
av kyrkoherden.
Samfällighetens interna revision har uttryckt en önskan om att församlingens
testamentesmedel skulle delas ut av församlingen direkt, utan att gå via en extern förening.
Församlingens diakonissa anser ändå att det finns flera fördelar med det nuvarande systemet
där pengarna kanaliseras via Pro Markus. Systemet är flexibelt och möjliggör snabb
hantering av också akuta ärenden. Man kan stöda enskilda klienter med större summor och
det innebär även att klienternas integritet och anonymitet tryggas, eftersom mottagarnas
namn inte finns synliga i församlingens bokföring. Diakonissa Bodil Sandell upprätthåller
en förteckning över alla mottagare av understöd under året och redovisar årligen kvitton på
samtliga utbetalningar till kyrkoherden.
Pro Markus rf ansöker om att 20.000 € från Wilhelmssons testamentesfond ska överföras
till föreningen, vilket också är budgeterat, för att användas i församlingens diakoni i
enlighet med testamentatorns syften. Föreningen bifogar senaste bokslut och
verksamhetsberättelse.

Beslutsförslag:

Församlingen överför 20.000 € från Wilhelmssons testamentesfond till
Pro Markus förening, för att användas av Petrus församlings diakoni i
enlighet med testamentatorns syften.

Behandling:

Britta Lassus, Göran Lindén, Johannes Perret, Christoffer Petter
anmäler samfundsjäv och närvarar inte under behandlingen.

Beslut:

Enligt förslag.

128.§ Införande av kontroll av straffregisterutdrag för frivilliga
Bilaga 11, Kyrkan i Helsingfors, anvisningar om barnsäkerhet 2018
Bilaga 12, Blankett för frivilliga i församlingens verksamhet
Samtliga anställda som arbetar med minderåriga i församlingen ska till arbetsgivaren
uppvisa ett straffregisterutdrag. Utdraget behövs för alla anställningar som varar i över tre
månader.
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Organisationer som ordnar frivilligverksamhet kan under vissa förutsättningar kontrollera
den brottsliga bakgrunden även hos frivilliga. Organisatören kan kontrollera en frivilligs
brottsliga bakgrund om det handlar om ett uppdrag som:
-

regelbundet och i väsentlig grad består i undervisning, handledning, vård och
omsorg av eller annan samvaro med en minderårig, och
innebär personlig kontakt med en minderårig, och
består i att sköta uppdraget ensam

Utdrag ur straffregistret kan sökas endast för personer som börjat efter 2014, då lagen
trädde i kraft. Församlingens ansvarsperson får inte göra andra anteckningar i den
frivilligas personuppgifter än att straffregisterutdraget kontrollerats och utdragets datum.
Utdraget får inte vara äldre än 6 månader.
Föreslås att Petrus församling antar samfällighetens instruktioner för kontroll av
straffregister för frivilliga som arbetar med minderåriga. I första hand skulle det gälla
befintliga ledare i barnkyrkan, Cool kids och söndagsskolan samt alla vuxenledare i
ungdomsarbetet som börjat efter 2014. Nya frivilliga ledare skulle framöver komma att
kontrolleras vartefter de stiger in i verksamheten.
BKA: En trygg miljö på alla sätt är centralt i allt arbete med minderåriga. Ur BKAsynvinkel är det välkommet att samfällighetens anvisningar gällande frivilliga tillämpas.

Beslutsförslag:

1) Församlingen förbinder sig att följa anvisningarna i Rutiner för att
trygga barnens säkerhet och att kontrollera av brottslig bakgrund av de
frivilliga inom Helsingfors församlingar i bilaga 11.
2) Ansvariga ledare för barn- och familjearbetet samt för
ungdomsarbetet ges i uppdrag att kontrollera straffregisterutdrag för
frivilliga ledare i enlighet med ovanstående instruktioner.

Beslut:

Enligt förslag.

129.§ Beviljande av missionsunderstöd för 2022
Bilaga 13, Förslag till fördelning av missionsunderstöd 2022
Ärendet berett av kaplan Ronny Thylin, missionsansvarig teolog i Petrus församling
2018 har församlingsrådet fattat ett principbeslut om att årligen reservera 10.000 € för
missionsarbetet. Detta är i tillägg till insamlade medel och kollekter som tillfaller missionen
under året. Tanken har varit att de här medlen skulle riktas till organisationer som inte får
något ekonomiskt understöd ur Helsingfors kyrkliga samfällighets gemensamma budget.
Församlingsrådet fattar varje år ett skilt beslut om hur dessa medel ska användas under det
kommande budgetåret.
På sitt möte 5.11.2019 beslutade församlingsrådet att 5.000 € av dessa medel i
fortsättningen skulle gå till Svenska lutherska evangeliföreningen i Finland (SLEF) för att
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Petrus församling bättre skall uppnå de i avtalen uppställda målen.
På sitt möte 8.9.2020 beslutade församlingsrådet att 2.500 € av missionsanslaget skall
reserveras för Gunilla och Magnus Riskas arbete i Etiopien genom Missionsföreningen
Såningsmannen under deras tid där.
För år 2021 beslöt församlingsrådet att de återstående 2.500 € skulle gå till SLEF:s
bibelöversättningsprojekt i Samburu i Kenya där Magnus och Anna Dahlbacka varit
involverade.
Alternativ för 2022
Om församlingsrådet står fast vid sina principbeslut från 2019 och 2020 att använda 5.000
€ för våra intentionsavtal med SLEF och 2.500 € för Riskas arbete i Etiopien, så återstår
2.500 € av missionsmedlen att disponera för 2022. Dessa kunde förslagsvis användas för
SLEF:s kursverksamhet i Kenya eller för Såningsmannens flyktingarbete i Grekland. Se
närmare beskrivningar av dessa ändamål i bilaga 13, Förslag till fördelning av
missionsunderstöd 2022. Av dessa två alternativ föreslår Ronny att vi väljer SLEF:s
ändamål, eftersom de visat större intresse och vi gärna vill uppmuntra dem då de svarat
med ett konkret ändamål på vår förfrågan.

Beslutsförslag:

Missionsunderstödet på 10.000 € för 2022 fördelas enligt följande:
1) 5.000 € reserveras liksom tidigare år för att bättre nå de
uppställda målen i våra intentionsavtal med SLEF.
2) 2.500 € reserveras för Gunilla och Magnus Riskas arbete i
Etiopien genom Såningsmannen.
3. 2.500 € reserveras för SLEF:s kursverksamhet i Kenya, för
anordnande av kurser för kvinnor, ungdomar eller inom musikarbete,
enligt arrangörens eget gottfinnande.

130.§

Behandling:

Tuomas Anttila anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av
ärendet.

Beslut:

Enligt förslag.

Utlåtande gällande Modigt tillsammans-processen, 2. behandlingen
Bilaga 14, Förslag till utlåtande gällande Modigt tillsammans-processen (sammanställn.)
Processen ”Modigt tillsammans” pågår som bäst i Kyrkan i Helsingfors. Fem arbetsgrupper
har 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 nio åren. Förslagen är på utlåtanderunda i
församlingarna 1.9–15.10.2021.
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Församlingsrådet i Petrus församling har tillsatt tre arbetsgrupper som fått i uppgift att
bekanta sig med de tre viktigaste delområdena i materialet: ekonomi, fastigheter och
arbetsfördelning mellan församlingar och de gemensamma tjänsterna.
På församlingsrådets senaste möte gav grupperna en redogörelse för deras process såhär
långt. Grupperna fick i uppgift att sammanställa ett förslag till utlåtande till
församlingsrådets möte 12.10.

Beslutsförslag:

Förslaget till utlåtande gällande fastigheter i bilaga 14 b godkänns, med
vidare bearbetning av.

Beslut:

Enligt förslag.

131.§ Övriga ärenden
Julens gudstjänster behandlades. Ingen ändring av gudsjänstlistan föreslogs.

132.§ Ärenden under beredning
Diakoniarbetsgrupp
Påverkansgrupp för unga

133.§ Följande möten och övriga datum
Överenskomna datum för följande möten är:
16.11

Övriga datum:
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:

Enligt förslag.

134.§ Protokollet till påseende
Protokoll 2021-8 är framlagt till påseende i församlingens kansli i Petruskyrkan under
tiden 13–27.10.2021, samt på församlingens hemsida.
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135.§ Mötets avslutning
Mötet avslutades kl 20:41

136.§ Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning
ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
Behörig myndighet och tidsfrist för rättelseyrkande
Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.
Paragrafer i protokollet: 121–130 §§
Myndighet som rättelseyrkandet riktas till och kontaktinformation:
Församlingsrådet i Petrus församling
Adress:
E-post:

Skogsbäcksvägen 15
00630 HELSINGFORS
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-sep 2021
Bilaga 2, Ansökan om tjänstledighet Ida-Marie Eklund
Bilaga 3, Petrus personalutvecklingsplan 2022
Bilaga 3 b, Reflektioner från LC19
Bilaga 4, Projektbeskriving, Jag ser dig, ver 2
Bilaga 5, Ansökan Björkebo sommarhem rf 2022
Bilaga 6, Björkebo sommarhem rf bokslut 2020
Bilaga 7, Björkebo sommarhem rf verksamhetsberättelse 2020
Bilaga 8, Pro Markus ansökan, Wilhelmsson
Bilaga 9, Pro Markus bokslut 2020
Bilaga 10, Pro Markus verksamhetsberättelse 2020
Bilaga 11, Kyrkan i Helsingfors, anvisningar om barnsäkerhet 2018
Bilaga 12, Blankett för frivilliga i församlingens verksamhet
Bilaga 13, Förslag till fördelning av missionsunderstöd 2022
Bilaga 14, Förslag till utlåtande gällande Modigt tillsammans-processen (sammanställn.)
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Helsingfors 12.10.2021

__________________________
Daniel Björk
kyrkoherde

__________________________
Amos Airola
sekreterare

__________________________
Anki Åvall
protokollljusterare

__________________________
Sonja Djupsjöbacka
protokollljusterare

ordf ______ / sekr ______ / prot.just ______ / prot.just ______

13(13)

