LOVISANEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE
FÖREDRAGNINGSLISTA
MÖTESTID
MÖTESPLATS

SAMMANTRÄDE 4/2021

torsdagen 3. juni 2021
kl. 18.00
Teams

ANDAKT
DELTAGARE

Agricolan suomalainen seurakunta

Kujala Arto, ordförande
Hagfors Kari
Huttunen Sonja
Hyvönen Petri
Kekkonen Leena
Krogars Sabina
Lepola Janne
Nieminen Henna
Noroviita Timo
Paakkarinen Markku
Pappila Jorma
Rauha Maria
Rossi Reeta
Saari Veikko
Turja Juha
Tähtinen Keijo

Agricola svenska församling

Aitokari Mia, viceordförande
Andersson Leif
Dromberg Britta
Engström Görel
Frondén Sten
Granqvist Johanna
Heinonen Tove
Lindfors Karl-Magnus
Lindlöf Mona
Meriheinä Théresè
Monto Gun
Mårtenson Bertel
Rosenberg Thomas
Suominen Mikko
Turku Niklas

Övriga deltagare

Lindgård Stina, ordförande för gemensamma kyrkorådet
Alava Mikko, kyrkoherde i Agricolan suomalainen seurakunta/ tf
samfällighetens chef
Karl af Hällström, tf kyrkoherde i Agricola svenska församling
Antas Mona, ekonomichef, samfälligheten
Backman Gitte, personalchef, samfälligheten
Nybondas Jens, fastighetschef, samfälligheten
Strandberg Anne, sekreterare
Björklund-Nygård Monica, sekreterare
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ÖPPNANDE AV MÖTET
GKF § 38

03.06.2020
Ordföranden öppnde mötet.
Andakten hölls av Karl af Hällström.

MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
GKF § 39

03.06.2021
1. Möteskallelsen har varit till påseende på anslagstavlan i Lovisa församlingskansli under
tiden 27.05.-03.06.2021. Möteskallelsen har därtill sänts till medlemmarna i gemensamma
kyrkofullmäktige.
2. Konstateras gemensamma kyrkofullmäktiges medlemmar.
3. Församlingens förvaltningsorgan är beslutföra då över hälften av medlemmarna är
närvarande (Kyrkolagen 7. kapitel 4 §1 mom).

FÖRSLAG:
BESLUT:

Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.
Gemensamma kyrkofullmäktige konstaterade att mötet var lagligt och beslutfört.

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, PROTOKOLLJUSTERING OCH PÅSEENDE AV PROTOKOLL
GKF § 40

03.06.2021
Kyrkofullmäktige väljer två protokolljusterare som skall justera sammanträdets protokoll.
Kyrkofullmäktige kan särskilt besluta att protokollet eller en del därav skall justeras
omedelbart. Protokollet granskas elektroniskt med hjälp av Adobe Sign-programmet.
Protokolljusterarna fungerar vid behov som rösträknare. Protokollet jämte besvärsanvisning
finns till påseende i församlingskansliet 16.03.2020-20.04.2021. (Vill du bekanta dig med
protokollet kontakta förvaltningssekreteraren tfn 044 552 4567.)

FÖRSLAG:
1. Protokollet justeras måndagen 07.06.2021.
2. Till protokolljusterare utses Henna Nieminen och Johanna Granqvist.
3. Protokollet jämte besvärsanvisning finns till påseende i församlingskansliet 08.06.08.07.2021.
BESLUT:

1. Protokollet justeras måndagen 07.06.2021.
2. Till protokolljusterare utsågs Henna Nieminen och Johanna Granqvist.
3. Protokollet jämte besvärsanvisning finns till påseende i församlingskansliet 08.06.08.07.2021.

GODKÄNNANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET
GKF § 41

03.06.2021

FÖRSLAG:

Gemensamma kyrkofullmäktige besluter att föredragningslistan fungerar som arbetsordning för
mötet.
Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt att föredragningslistan fungerar som arbetsordning
för mötet.

BESLUT:
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Gemensamma kyrkorådet § 52
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31.03.2021
20.05.2021
03.06.2021

§ 42

LOVISANEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETS
VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT FÖR ÅR 2020

GKR 31.03.2021 § 23

Beredning ekonomichef Mona Antas
Enligt 5 § i kyrkoordningens 15. kapitel bör ett bokslut över budgetåret upprättas
före utgången av mars det år som följer räkenskapsperioden. Samtidigt ska ett
förslag läggas fram om hur resultatet av räkenskapsperioden ska behandlas och
om de åtgärder som ska vidtas för att balansera ekonomin.
I bokslutet ingår resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och de
uppgifter som utgör noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en
verksamhetsberättelse.
Bokslutet ska ge riktiga och tillräckliga uppgifter om verksamheten,
räkenskapsperiodens resultat och den ekonomiska ställningen. De
tilläggsupplysningar som behövs för detta ska lämnas i noterna.
Bokslutet undertecknas av ett beslutfört gemensamt kyrkoråd och den
tjänsteinnehavare som ansvarar för ekonomin. Det undertecknade bokslutet ska
utan dröjsmål lämnas till revisorerna för granskning. Efter revisionen förs det till
gemensamma kyrkofullmäktige för behandling. Gemensamma kyrkofullmäktige
godkänner bokslutet före utgången av juni månad efter räkenskapsperioden.
Den svenska verksamhetsberättelsen och bokslutet är endast en översättning av
den finska officiella verksamhetsberättelsen och bokslutet. I den svenska
versionen finns rapporterna på finska, p g a Kyrkans servicecentral (Kipa)
levererar rapporter endast på ett språk, finska eller svenska. Rapporter på det
andra språket bör beställas skilt och servicen är avgiftsbelagd.
FÖRSLAG: Gemensamma kyrkorådet godkänner bokslutet och överlåter det
oundertecknade bokslutet åt revisorerna för granskning. Bokslutet undertecknas
så fort som möjligt, och därefter skickas det undertecknade bokslutet åt revisorn.

BESLUT:
Gemensamma kyrkorådet beslöt att godkänna bokslutet och att
överlåta det oundertecknade bokslutet åt revisorerna för granskning. Bokslutet
undertecknas så fort som möjligt, och därefter skickas det undertecknade
bokslutet åt revisorn.

LOVISANEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

GKR 20.05.2021 § 52

PROTOKOLL 4/2021

Beredning ekonomichef Mona Antas
Revisionen är gjord och revisionsberättelsen är given 11.5.2021.
FÖRSLAG: Gemensamma kyrkorådet:
1) antecknar till kännedom revisionsberättelsen och
2) föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige fastställer bokslutet samt beviljar
ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga för år 2020.
BESLUT:
Gemensamma kyrkorådet:
1) antecknade revisionsberättelsen till kännedom och
2) föreslog att gemensamma kyrkofullmäktige fastställer bokslutet samt beviljar
ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga för år 2020.

GKF 03.06.2021

BESLUT:
Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt att fastställa bokslutet
samt att bevilja ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga för år 2020.

LOVISANEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE
Gemensamma kyrkorådet § 53
Gemensamma kyrkofullmäktige
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20.05.2021
03.06.2021

§ 43

BUDGETUTFALLET PER 30.04.2021

GKR 20.05.2021 § 53

Beredning ekonomichef Mona Antas
Som bilaga rapporten över resultaträkningens utfallsjämförelse per 30.04.2021.
FÖRSLAG:

Gemensamma kyrkorådet beslutar att:

1) anteckna budgetutfallet i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet för kännedom
och
2) sända rapporten om budgetutfallet till gemensamma kyrkofullmäktige för
kännedom
BESLUT:

Gemensamma kyrkorådet beslöt att:

1) anteckna budgetutfallet i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet för kännedom
och
2) sända rapporten om budgetutfallet till gemensamma kyrkofullmäktige för
kännedom

GKF 03.06.2021

BESLUT:
Gemensamma kyrkofullmäktige antecknade rapporten om
budgetutfallet för kännedom.
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GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

Gemensamma kyrkorådet § 54
Gemensamma kyrkofullmäktige
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20.05.2021
03.06.2021

§ 44

TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2021

GKR 20.05.2021 § 54

Beredning ekonomichef Mona Antas

Den myndighet som godkänt budgeten beslutar om ändringar i budgeten,
Något yttrande om förslag till ändringar i budgeten behöver inte inhämtas hos
församlingsrådet, om ändringen inte inverkar väsentligt på församlingens
verksamhet. KO 15:4,2
FÖRSLAG: Gemensamma
kyrkorådet
föreslår
att
kyrkofullmäktige godkänner tilläggsbudgeten för år 2021.

gemensamma

BESLUT:
Gemensamma kyrkorådet beslöt att föreslå att gemensamma
kyrkofullmäktige godkänner tilläggsbudgeten för år 2021.

GKF 03.06.2021

BESLUT:
Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt att godkänna
tilläggsbudgeten för år 2021.

LOVISANEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

Gemensamma kyrkorådet § 55
Gemensamma kyrkofullmäktige

PROTOKOLL 4/2021

20.05.2021
03.06.2021

§ 45

JUSTERING AV REGLEMENTET FÖR GEMENSAMMA KYRKORÅDET

GKR 20.05.2021 § 55

Beredning kyrkoherde/tf samfällighetens chef Mikko Alava
Den ändring av kyrkolagen som gäller elektroniska sammanträden (200/2021)
trädde i kraft 15.3.2021.
Reglementet för gemensamma kyrkorådet (bilaga) är justerat enligt
kyrkostyrelsen cirkulär 14/2021 (bilaga) ”Bestämmelser som på grund av det
elektroniska mötesförfarandet behövs i församlingens och den kyrkliga
samfällighetens organs arbetsordningar samt i reglementen och instruktioner”.
Den justerade texten är röd.
FÖRSLAG: Gemensamma kyrkorådet godkänner det justerade reglementet för
Lovisanejdens kyrkliga samfällighet enligt bilagan och skickar den till
gemensamma kyrkofullmäktige för godkännande. För att reglementet ska träda i
kraft ska det också underställas Helsingfors stifts domkapitel för fastställelse.

BESLUT:
Gemensamma kyrkorådet godkände det justerade reglementet för
Lovisanejdens kyrkliga samfällighet enligt bilagan och skickar den till
gemensamma kyrkofullmäktige för godkännande. För att reglementet ska träda i
kraft ska det också underställas Helsingfors stifts domkapitel för fastställelse.

GKF 03.06.2021

BESLUT:
Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt att godkänna det
justerade reglementet för gemensamma kyrkorådet i Lovisanejdens kyrkliga
samfällighet enligt bilagan. För att reglementet ska träda i kraft ska det också
underställas Helsingfors stifts domkapitel för fastställelse.

LOVISANEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

Gemensamma kyrkorådet § 56
Gemensamma kyrkofullmäktige

PROTOKOLL 4/2021

20.05.2021
03.06.2021

§ 46

JUSTERING AV GEMENSAMMA KYKROFULLMÄKTIGES
ARBETSORDNING

GKR 20.05.2021 § 56

Beredning kyrkoherde/tf samfällighetens chef Mikko Alava
Den ändring av kyrkolagen som gäller elektroniska sammanträden (200/2021)
trädde i kraft 15.3.2021.
Gemensamma kyrkofullmäktiges arbetsordning (bilaga) är justerat enligt
kyrkostyrelsen cirkulär 14/2021 (bilaga) ”Bestämmelser som på grund av det
elektroniska mötesförfarandet behövs i församlingens och den kyrkliga
samfällighetens organs arbetsordningar samt i reglementen och instruktioner”.
Den justerade texten är röd.

FÖRSLAG: Gemensamma kyrkorådet godkänner den justerade
arbetsordningen för Lovisanejdens kyrkliga samfällighet enligt bilagan och skickar
den till gemensamma kyrkofullmäktige för godkännande.

BESLUT:
Gemensamma kyrkorådet godkände den justerade
arbetsordningen för Lovisanejdens kyrkliga samfällighet enligt bilagan och skickar
den till gemensamma kyrkofullmäktige för godkännande.

GKF 03.06.2021

BESLUT:
Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt att godkänna den
justerade arbetsordningen för gemensamma kyrkofullmäktige i
Lovisanejdens kyrkliga samfällighet enligt bilagan.
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ANMÄLNINGSÄRENDEN
GKF § 47

03.06.2021
Gemensamma kyrkorådets följande sammanträde hålls kl. 18.00:
Ons 08.09.2021
To 11.11.2021
Ons 15.12.2021

BESLUT:

Mötesdatumen antecknades för kännedom.

ÖVRIGA ÄRENDEN
GKF § 48

03.06.2021
1. Hundparken diskuterades.
2. Fastighetschef Jens Nybondas informerade:
- Fasaden för Tessjö församlingshem är uppsnyggad.
- De murkna träden på Kungsböle begravningplats är nedtagna.
- Reparationen av Lovisa församlingshems tak är uppskjuten. Arbetet påbörjas nästa vecka.
- Tjärandet av Pernå kyrkas tak slutförs inom de närmaste dagarna.
- Köpebrevet för Pernå prästgård undertecknades den 27.5.2021

MÖTETS AVSLUTANDE MED RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
GKF § 49

03.06.2021
I de anvisningar om rättelseyrkande eller besvärsanvisning som fogas till protokollet ges
behövliga förfaringsdirektiv för rättelseyrkande och besvärsanvisning.

FÖRSLAG:

Formulären för rättelseyrkande och besvärsanvisning fogas till protokollet.

BESLUT:

Enligt förslaget.
Ordförande avslutade mötet kl. 19.41

