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Annika Hambrudd

Ann-Kristin Håkans

Ledamot och justerare
Ledamot och justerare
…………………………………………………………………………………………………..
Det justerade protokollet jämte besvärsanvisning hålls officiellt på anslagstavlan och
är framlagt till påseende på pastorskansliet under dess öppettider, under perioden
10.06.22-11.07.22.
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Kaffe från kl. 18.30
FÖREDRAGNINGSLISTA

§1

SAMMANTRÄDET ÖPPNAS

§2

SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

§3

VAL AV SEKRETERARE FÖR SAMMANTRÄDET

§4

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

§5

GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

§6

FÖRSAMLINGENS BOKSLUT 2021

§7

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2021

§8

BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET

§9

AVLÄGSNANDE AV KYRKBÄNKAR

§ 10

VALNÄMND SAMT RÖSTNINGSOMRÅDEN FÖR VALET 2022

§ 11

ÖVRIGA ÄRENDEN

§ 12

ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM

§ 13

SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

§ 14

BESVÄRSANVISNING

Jomala den 01.06.2022

Kenth Häggblom, Ordförande
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§1

SAMMANTRÄDET ÖPPNAS
Kyrkofullmäktiges ordförande öppnar sammanträdet. Sammanträde
inleds med en andakt. Därefter förrättas namnupprop.

FÖRSLAG: Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat kl. 19.00.
BESLUT: Enligt förslag.
__________

§2

SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
När namnuppropet har förrättats skall fullmäktige konstatera om
sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.
Kyrkofullmäktige är lagenligt sammankallat enligt kyrkoordningen 8:5 §
om kallelsen har varit uppsatt på anslagstavlan minst en vecka innan
sammanträdet och översänts till beslutande senast en vecka före
sammanträdet. Kyrkofullmäktige är beslutfört om över hälften av
medlemmarna är närvarande (kyrkolagen 7:4 §).
Kallelsen har varit uppsatt på församlingens anslagstavla från och med
den 01.06.2022.

FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och
beslutfört.
BESLUT: Enligt förslag.

__________

§3

VAL AV SEKRETERARE FÖR SAMMANTRÄDET
FÖRSLAG: Till sekreterare för sammanträdet föreslås Mathilda
Engström.
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BESLUT: Enligt förslag.
__________

§4

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Kyrkofullmäktige väljer två protokolljusterare som skall justera
sammanträdets protokoll. Fullmäktige kan särskilt besluta att protokollet
eller en del därav skall justeras omedelbart.
Om det efter protokolljusterarnas justering fortfarande råder oenighet om
protokollets innehåll, skall fullmäktige till denna del justera protokollet vid
följande sammanträde.

FÖRSLAG: Till protokolljusterare föreslås Annika Hambrudd och AnnKristin Håkans.
BESLUT: Enligt förslag.
__________

§5

GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
FÖRSLAG: Föredragningslistan godkänds.

BESLUT: Enligt förslag.
__________

§6

FÖRSAMLINGENS BOKSLUT 2021
Församlingen visar ett underskott på 137 765,46 euro för räkenskapsåret
2021 (år 2020 ett överskott på 301 806,68 euro). Beräknat underskott
var 275 797 euro.
Underskottet beror främst på att alla inkomsterna och inte minst
skatteinkomsterna minskade som följ av Corona-läget i Finland samtidigt
som församlingen satsar på en ny lägergård.
Corona-smittspridningen stängde samhället både på våren och hösten
2021. Församlingens verksamhet påverkades. Gudstjänsterna och en
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del av verksamheten flyttades till nätet genom ett positivt arbete av
personalen.
En sänkning av skatteinkomster kunde förväntas på grund av Coronaläget men den blev mindre än befarat.
Driftsintäkterna uppgår till 87 399,61 euro, mot budget 103 335,00 euro.
Driftskostnaderna uppgår till 1 103 365,92 euro, mot budget 1 332
973,00 euro.
Investeringarna har varit lite lägre än budgeterat, 1 824 114,30 euro mot
budgeterat 1 897 000 euro på grund av att t.ex. staketet runt betet inte
förverkligades.
Personalkostnaderna inklusive lönebikostnader var för året 688 201,03
euro (675 357,42 euro år 2020).
Församlingens totala kassa- och banktillgodohavanden uppgick på
bokslutsdagen 31.12.2021 till 1 741 274,07 euro.
Gravvårdsfonden uppvisar en vinst på 4 545,05 euro (år 2020 ett resultat
på -4 741,05 euro).
Ingeborg Androsoff fond uppvisar en vinst på 198 924,45 euro (år 2020
en vinst på 163 335,40).
Bokslut 2021 bilaga 1.
Kyrkorådet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 27.4.2022 (§
27) och gjort upp ett beslutsförslag

KYRKORÅDETS FÖRSLAG: Att kyrkofullmäktige beslutar att fastställa
bokslutet för räkenskapsåret 2021 enligt bilaga 1.

BESLUT: Enligt förslag.

________

§7

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2021
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Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 har bifogats kallelsen som
bilaga 2.

ORDFÖRANDETS FÖRSLAG: Revisionsberättelsen för räkenskapsåret
2021 antecknas till kännedom enligt bilaga 2.

BESLUT: Enligt förslag.

________

§8

BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET

KYRKORÅDETS FÖRSLAG: Att kyrkofullmäktige beviljar alla
redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

BESLUT: Enligt förslag.

________

§9

AVLÄGSNANDE AV KYRKBÄNKAR
Församlingen har under en längre tid haft en barnhörna med ett tält
längst bak i kyrkan i den så kallade tornkyrkan. Placeringen har inte varit
optimal. En majoritet av alla dop i kyrkan ordnas i tornkyrkan vid den
gamla dopfunten från 1200-talet. Mindre gudstjänster och andakter
ordnas även regelbundet i tornkyrkan. Placeringen av tältet har inneburit
att färre stolar kunnat placeras i tornkyrkan och därmed att antalet
sittplatser begränsats. Församlingen har även under de senaste åren allt
oftare ordnat kyrkkaffe i kyrkan men en naturlig plats för kyrkkaffet
saknas.
Bänkarna vid predikstolen i Jomala kyrkas södra skepp är mycket sällan
använda. Sikten från bänkarna mot koret i kyrkan är dålig och det är
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endast ett fåtal gånger per år som mängden besökare i kyrkan är så
många så att bänkplatserna utnyttjas.
Det skulle för församlingens del därför vara motiverat att ta bort några
bänkar för att bereda rum för en barnhörna/barntält samt för bord och
stolar/pallar. På det viset skulle inte platserna i tornkyrkan begränsas och
barnen skulle beredas plats närmare koret. Det skulle finnas mera
utrymme att utveckla barnhörnan och kyrkorummet skulle kunna
användas mera mångsidigt och vara mera anpassat för kyrkkaffe,
samtalsgrupper, förrättningssamtal och andra mindre tillfällen i kyrkan.
Vid tillfällen då en större mängd besökare förväntas, såsom jul och
konfirmationer, kan stolsrader tillfälligt placeras ut där bänkarna tidigare
stått.
Väsentlig ändring av kyrklig byggnad kräver enligt KL 9 kap 3 § att
förslaget omfattas av kyrkofullmäktige med kvalificerad majoritet och ska
underställas kyrkostyrelsen för fastställelse (KL 14 kap 2 § 3 mom. 3
punkten). För väsentlig ändring av kyrklig byggnad som är skyddad krävs
även att Museiverket och, om den kyrkliga byggnaden finns på Åland,
Ålands landskapsregering, ges tillfälle att yttra sig i ärendet innan
beslutet fattas (KL 14 kap 5 a §). En kyrklig byggnad som är uppförd före
1917 är skyddad direkt med stöd av lag och skyddet gäller även fast
inredning (KL 15 kap 5 § 2-3 mom.).
Kyrkorådets ordförande har begärt utlåtande från Ålands
landskapsregerings kulturbyrå och från Museiverket i Finland gällande
borttagning av sju bänkrader bakifrån räknat på predikstolssidan i södra
skeppet. Se bilaga 3 och 4. Bägge instanserna ställer sig positiva till
förändringen men förordar at endast sex bänkrader tas bort, så att två
bänkrader bevaras framme vid predikstolen.
Bägge instanserna lyfter även fram att bänkarna bör plockas bort och
förvaras på ett sådant sätt att deras kulturhistoriska värde inte minskar
och så att det är möjligt att återinstallera dem i kyrkan. I samband med
förändringen bör församlingen se till att åtgärda nivåskillnaden mellan
golvet i mittgången och sidan så att inte en tröskel bildas. Hur
borttagandet av radiatorerna under bänkarna påverkar kyrkans
värmeförhållanden bör även iakttas.
Kyrkorådet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 27.4.2022 (§
28) och gjort upp ett beslutsförslag.
Se bilaga 5 för skiss över vilka bänkrader som planeras tas bort.
Barnkonsekvensanalys
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Förändringen av kyrkorummet är att beakta som positiv ur ett
barnkonsekvensperspektiv. Familjer och barn får ett mera
ländamålsenligt utrymme i kyrkorummet som underlättar för barn och
barnfamiljer att delta i gudstjänsten på sina egna villkor.
KYRKORÅDETS FÖRSLAG:
Kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige att sex bänkrader räknat bakifrån
avlägsnas från predikstolssidan i södra skeppet i Jomala kyrka.
Bänkarna avlägsnas varsamt så att deras kulturhistoriska värde bevaras
och förvaras sedan på lämpligt ställe. Radiatorerna under bänkarna
avlägsnas med hjälp av fackman och eventuella förändringar i kyrkans
värmeförhållanden följs upp. Nivåskillnaden mellan golvytorna avhjälps
så att en tröskel inte bildas. Kyrkofullmäktiges beslut underställs
kyrkostyrelsen för fastställelse.
BESLUT: Enligt förslag.
Förslag om bordläggning lades, öppen röstning med handuppräckning
genomfördes. 2 var för bordläggning och 10 för fortsatt behandling.
________

§ 10

VALNÄMND SAMT RÖSTNINGSOMRÅDEN FÖR VALET 2022
I varje församling utses en valnämnd som sköter förrättningen av
församlingsvalet. Nämnden tillsätts av kyrkofullmäktige (KL 23:19).
Kyrkofullmäktige utser en ordförande för valnämnden. Valnämnden utser
vid sitt första sammanträde en vice ordförande och en sekreterare.
Sekreteraren behöver inte vara medlem av valnämnden.
Valnämnden består av en ordförande och minst fyra andra medlemmar
samt minst lika många ersättare. Ersättarna ska ställas i den ordning
som de deltar i stället för en medlem. (KL 23:19) Ersättarna är alltså inte
personliga.
Kyrkofullmäktige eller församlingsrådet kan besluta att församlingen
delas in i röstningsområden, och valnämnden delas då in i sektioner. En
sektion ska sköta det praktiska genomförandet av röstningen i
röstningsområdet. En sektion är beslutför med tre medlemmar. (KL
23:19,2 och VOK 2:4,2).
Till medlem i en valnämnd kan man välja en konfirmerad
församlingsmedlem som är känd för sin kristna övertygelse, har fyllt 18
år och inte är omyndig (KL 23:2,1). En kandidat eller en kandidats make
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eller maka, barn, syskon eller föräldrar kan inte vara medlem eller
ersättare i valnämnden. Med make eller maka avses äkta makar samt
personer som lever under äktenskapsliknande förhållande eller i
registrerat partnerskap med kandidaten. (KL 23:19,4).
Enligt KL 25:10a skall i församlingsorganen (med vissa undantag då
medlemmarna tillsätts genom allmänna val) såväl män som kvinnor
vardera vara representerade med minst 40%.
Kyrkorådet har vid sitt sammanträde den 27.4 2022 beslutat föreslå
Mathilda Engström, Jan Karlsson, Leif Finnäs och Elsbet Jansson som
valnämnd. Kyrkorådets ordförande befullmäktigades att tillfråga
suppleanter. Vidare föreslår kyrkorådet att valet förrättas med ett enda
röstningsområde och att kyrkoherde Stefan Äng fungerar som
valnämndens ordförande. Kyrkoherde Stefan Äng har gjort upp ett
förslag på ersättare till nämnden.
Barnkonsekvensanalys
Inga direkta konsekvenser.
FÖRSLAG:
Att följande personer ingår i valnämnden för förrättandet av
församlingsvalet 2022 i Jomala församling:
Ordinarie medlemmar:
Mathilda Engström, Jan Karlsson, Leif Finnäs och Elsbet Jansson.
Ersättare:
Gunilla Eriksson, Birgit Karlsson, Hilding Holmström, Marianne
Holmström, Jan-Erik Ståhlman.
Kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige att församlingsvalet 2022
förrättas med ett enda röstningsområde för hela församlingen.
Kyrkoherde Stefan Äng föreslås fungera som valnämndens ordförande.

BESLUT: Enligt förslag.

§ 11

ÖVRIGA ÄRENDEN
Inga övriga ärenden.
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__________

§ 12

ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM
1. Beviljat understöd
__________

§ 13

SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Ordförande avslutade sammanträdet kl. 19.53.
__________

§ 14

BESVÄRSANVISNING

Besvärsanvisning biläggs protokollet.
__________
==================================
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