Rikssvenska Olaus Petri-församlingen
Protokoll för kyrkorådet i Rikssvenska Olaus Petri församlingen
27.4.2022 kl 18.00

Mötesprotokoll 3/2022

____________________________________________________________________
Tid:

Onsdagen 27 april 2022 kl 18:00

Plats:

Brasrummet / via Teams

Kallade:

Ordinarie medlemmar: Mikael Carlson, Marit Ingves, Leena
Johansson-Rengen, Johan Koivistoinen-Bohlin, Benita Paqvalén,
Niclas Salingre, Kristian Thulesius, Jan Olov Fors
Övriga: Nina Nordström

Närvarande:

Ordinarie medlemmar: Mikael Carlson (teams), Marit Ingves (teams),
Leena Johansson-Rengen (teams), Johan Koivistoinen-Bohlin, Benita
Paqvalén (teams), Niclas Salingre (teams), Kristian Thulesius, Jan
Olov Fors
Suppleanter: Rainer Lauramo

Övriga närvarande: Nina Nordström (teams)
Förhindrade:
Föredragande: Kristian Thulesius

§1
Mötets öppnande och beslutsförhet.
Förslag:

Ordföranden öppnar mötet som konstateras vara beslutfört.

Beslut:

Mötesdeltagarna beslöt att mötet är lagenligt sammankallat och
beslutsfört.

§2
Val av mötessekreterare och protokolljusterare.
Förslag:

Till sekreterare väljs Nina Nordström och till protokolljusterare väljs
Benita Paqvalén och Mikael Carlson.

Beslut:

Till sekreterare valdes Nina Nordström. Till protokolljusterare valdes
Benita Paqvalén och Mikael Carlson.

§3
Föregående mötesprotokoll från 22.3.2022.
Förslag:

Kyrkoherden läste upp protokollet som gicks igenom och
godkändes och lades till handlingarna.
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Beslut:

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§4
Godkännande av föredragningslistan.
Förslag:

Föredragningslistan godkänns.

Beslut:

Föredragningslistan godkändes.

§5
Valnämnd för församlingsvalet hösten 2022.
Förslag:

Kyrkorådet föreslår för fullmäktige att tillsätta följande personer till
valnämnden: Kristina Thelestam (ordförande), Lillemor Edén, Martin
Gardberg, Ove K Eriksson, Jessica Edén von Numers, Onni Thulesius
(suppleant), Camilla Hägglund (suppleant), Henrik Linde (suppleant),
Lovisa Viinikka (suppleant), Astrid Thors (suppleant).

Beslut:

Beslöts enligt förslag.

§6
Fastighetsskötsel. (bilaga 1-6)
Johan K-B gick igenom de olika bilagorna och förklarade vilka projekt som är mest
akuta.

Förslag:

- Kyrkorådet uppdrar åt Johan K-B att förhandla med stenläggningsföretaget om möjligheten att skjuta upp stenläggningen till nästa år
(bilaga 2).
- Ett skriftligt avtal med ägarna för fastigheten på Minervagatan 4
måste fås till stånd för att få klarhet i servitutet. Johan K-B och Niclas S.
försöker kalla ihop till ett möte med ägarna.
- Johan K-B går en diskussion med grannfastighetens styrelse på
Apollogatan 18 ifall de ändå kunde tänka sig att vi fick bygga ett sopskjul
i trä. Johan presenterar för dem alternativet med plåtlådorna (bilaga 3
och bilaga 6) och en enkel skiss över vad vi har planerat att göra i trä
ifall de ger tillstånd.
- Av de projekt som finns på listan (bilaga 1) bestämmer kyrkorådet att
gå vidare med iordningsställande av innergården (bilaga 4), duschen,
och källarförvaringsutrymmena. Iordningsställande av bakgården (bilaga
5) skjuts upp i det här skedet.
- Johan K-B skall tillsammans med Nina N begära in offerter på
disponent tjänster för fastigheten.
- Den senaste fakturan av Johan K-B för det arbete han redan utfört för
fastigheten godkänns till betalning.
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Beslut:

Beslöts enligt förslag.

§7
Rapport om 100-års jubileet. (Marit Ingves)
Marit I. informerade kyrkorådet om situationen med planeringen av jubileet. Mötet
överlåter åt Marit att vidta nödvändiga åtgärder.
Beslut:

Noteras till kännedom.

§8
Kyrkoherden informerar. (Jan Olov Fors)
-

Barnverksamheten har kommit igång igen.
Sommarfest 14.6 för alla i församlingen.
OP-bladet kommer ut senast i mitten av juni
Gudstjänsterna kommer att vara sammanlysta till Johannes kyrka 4.7-6.8.
Första veckan i augusti åker Jan Olov och Sussi I. på konfirmationsläger med
ungdomarna till Stockholm.
Två körer från Sverige gästar församlingen under våren, locka gärna med
åhörare till dessa konserter: 7.5 kl 16 och 4.6 kl 16.

§9
Övriga ärenden.
-

Parkering under gudstjänster. Vi skall informera bättre om att parkeringstillstånd
behövs för att parkera på församlingens bakgård. I städskrubben i vapenhuset
finns tomma tillfälliga parkeringstillstånd. Gatuparkeringen utanför kyrkan rår
församlingen inte om, den är på stadens ansvar och bör betalas enligt stadens
anvisningar.

-

Komplettering av stiftelsen Silviahemmets styrelse. Kyrkorådet besluter att Jan
Olov Fors skall utses som församlingens representant i stiftelsens styrelse
tillsammans med Niclas Salingre.

Mötet avslutades klockan 19.41.
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27.4.2022

--------------------------------------------------Vice ordförande
Kristian Thulesius

-------------------------------------------Mötessekreterare

Justeras:

---------------------------------------------------

-----------------------------------------

Anvisningar för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.

Jag intygar, att protokollet framlagts till påseende ………………... - ……………. 22 ………. under
pastorskansliets öppettider.
Jan Olov Fors
kyrkoherde

Sida 4 av 4
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/1c20d890-83e1-417d-bf66-59f410eac618

www.vismasign.com

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 4 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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