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Sammanträdestid
Kokousaika

Torsdag 25.2.2021 kl 18.00-19.25
Torstaina 25.2.2021 klo 18.00-19.25

Sammanträdesplats
Kokouspaikka

Ingå kyrka
Inkoon kirkko

Beslutsfattare
Päätöksentekijät

(x)

Tom Sjöblom

ordförande/puheenjohtaja

(x)

Erkki Päivärinta viceordförande/varapuheenjohtaja ( )

Juha Heikkinen

(x)

Peter Arnkil

( )

Hannu Pesonen

(x)

Roger Biström

( )

Ulla Päivärinta

(x)

Soile Gustafsson

( )

Anne-Charlotte Portman

(x)

Lars Lindholm

( )

Hans-Anders Unnérus

(x)

Katarina Nyholm

( )

Margita Björklöf

(x)

Krister Wasström

( )

Carola Dahlqvist

(x)

Viviann Westermark

( )

Lena Selén

(x)

Eivor Österholm

( )

Sinikka Kontio

(x)

Tuire Nyberg, kyrkofullmäktiges ordförande/kirkkovaltuuston puheenjohtaja

(-)

Jonna Karlsson-Bergman, kyrkofullmäktiges viceordförande/kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

(x)

Seija Korhonen, ekonomichef/talouspäällikkö

(-)

Susanne Lövkvist, byråsekreterare/toimistosihteeri

Paragrafer/Pykälät
Underskrift/Allekirjoitus

Tom Sjöblom
Ordförande/Puheenjohtaja

Seija Korhonen
Protokollförare/Pöytäkirjanpitäjä

Justering, ort och tid / Tarkistus, paikka ja aika

Eivor Österholm
Protokolljusterare
Pöytäkirjantarkastaja

Erkki Päivärinta
Protokolljusterare,
Pöytäkirjantarkastaja

Protokollet framlagts till påseende, ort och tid/Pöytäkirja pantu nähtäväksi, paikka ja aika: 4.3.2021-19.3.2021
på pastorskansliet må-to kl 9-12 /seurakuntavirasto ma-to klo 9-12, Ingå/Inkoo

Intygar/Täten todistaen

Utdragets riktighet bestyrker/Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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§ 20 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
P.gr.a. avsaknad av el i församlingshemmet hölls mötet i Ingå kyrka. Ordförande
öppnade mötet kl. 18.00 med andakt. Konstaterades att alla tio (10) ordinarie
ledamöter var närvarande. Kyrkofullmäktiges ordförande Tuire Nyberg var närvarande.
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 21 Val av protokolljusterare och rösträknare samt sekreterare
Förslag: Eivor Österholm och Erkki Päivärinta.
Beslut: Enligt förslaget. Seija Korhonen valdes till sekreterare.

§ 22 Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes enhälligt.

§ 23 Kyrkoherdens tjänstemannabeslut
För eventuell överföring meddelar kyrkoherden om följande beslut han med stöd av 13
§ reglementet för kyrkorådet fattat. Beslutsförteckning finns i bilaga 1.
Beslut: Antecknades för kännedom.

§ 24 Ekonomichefens tjänstemannabeslut
För eventuell överföring meddelar ekonomichefen om följande beslut hon med stöd
av 14 § reglementet för kyrkorådet fattat. Beslutsförteckning finns i bilaga 2.
Beslut: Antecknades för kännedom.

§ 25 Prästernas fridagsplan 1.2-30.4.2021
Fridagsplanen för prästerna framläggs till kyrkorådets påseende. Bilaga 3.
Förslag: Kyrkorådet antecknar fridagsplanen för kännedom.
Beslut: Enligt förslaget.
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§ 26 Preliminära uppgifter om bokslutet 2020
Församlingen erhöll kyrkoskatt 28 830 € mindre än budgeterat. Ingen tomtförsäljning har
skett. Begravningsväsendets budget överskreds med 5 884,40 €. För förvaltningens och
fastighetsväsendets del hölls det verkställda inom det planerade. Församlingsarbetet
underskred klart det budgeterade då verksamheten krympte på grund av coronasituationen.
Bokslutet ser preliminärt ut att visa ett överskott om ca 36 000 € (underskott i budgeten 2 150
€). Bilaga 4.
Förslag: Antecknas för kännedom.
Beslut: Enligt förslaget, vidare till kyrkofullmäktige såsom information.

§ 27 Budgetöverskridning / begravningsväsendet
Budgeten för år 2020 har överskridits på huvudtitelnivå 4, dvs begravningsväsendet.
Begravningsväsendets verksamhetsbidrag i budgeten är 122 470 €, förverkligat är
128 354,40 €, dvs överskridningen är 5 884,40 €. Överskridningen beror i huvudsak på att
lönekostnaderna på Ingå gravgård har ökat. Säsongarbetarna fortsatte sitt arbete längre in
på hösten än normalt. De anställda ungdomarna var senaste sommar även vuxna. Då
fastighetsskötarens arbetstid delvis inriktade sig på bårhusets byggprojekt ökade också
behovet av övriga arbetstagare.
Förslag: Kyrkorådet godkänner begravningsväsendets överskridning av budgeten. Ärendet
förs vidare till kyrkofullmäktige.
Beslut: Enligt förslaget.
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§ 28 Budgetöverskridning / gravvårdsfonden
Slutsumman för budgeten 2020 för gravvårdsfondens del är -850 €. Den förverkligade
summan i bokslutet 2020 är -8 018,28, överskridningen uppgår till 7 168,28 €.
Föregående år har kapital överförts till resultaträkningen från 25 och 50 år långa
gravvårdsavtal, åren 2009-2015 har redovisats 7000 € / år, och åren 2016-2019 6000 € / år.
År 2020 har detta kapital upphört på så sätt att endast 261,56 € kunde överföras till
resultaträkningen som inkomst. Avtal som gäller kapital har till stora delar minskat, 25 års
avtal finns kvar 12 st och likaså 50 års avtal finns nu kvar 12 st.
Budgetens verksamhetsinkomster är 44 000 €, förverkligade är 39 431,56 €. Inkomsternas
kommande förminskning har inte tillräckligt tagits i beaktande då budgeten har gjorts.
I budgeten hade för verksamhetskostnader reserverats 45 050 €, förverkligade
verksamhetskostnader är 47 406,26 €.
Bokföringssättet för gravvårdsfondens löner ändrade fr.o.m. år 2020. Tidigare flyttades
lönesumman i bokslutet till gravvårdsfonden. Fr o m år 2020 har lönerna direkt månadsvis
bokförts på gravvårdsfonden. År 2020 gjordes för första gången också i gravvårdsfonden en
semesterlönereservering, som ökade kostnaderna med 2 969,97 €.
Förslag: Kyrkorådet godkänner gravvårdsfondens budgetöverskridning. Ärendet förs vidare
till kyrkofullmäktige.
Beslut: Enligt förslaget.

.
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§ 29 Gravvårdsfondens skötselansvar
Antalet skötslar i gravvårdsfonden år 2020:
sommarskötsel
111 st
5 och 10 års skötsel
242 kpl
25 års skötsel
12 st
50 års skötsel
12 st
Skötsel för all framtid
57 st
totalt

434 st

25 och 50 års skötslarna tar slut så småningom, så långa avtal görs inte mera.
En stor del av de gamla 25 och 50 års skötselavtalen som församlingen gjort tar slut före
utgången av år 2024. I gravvårdsfondens balans finns inte längre något kapital kvar för all
framtids skötseln, det finns inte heller kapital kvar för 25 och 50 års skötselavtalen, dvs inga
inkomster från dessa inkommer mera till gravvårdsfonden fast utgifter fortsättningsvis
uppkommer.
I bokslutet inräknas varje år gravvårdsfondens över-/underskott. Det berättar om hur
gravvårdsfondens tillgångar räcker till för att täcka det överenskomna skötselansvaret.
Skötselansvaret räknas ut med beaktande av den genomsnittliga kostnaden som
uppkommer av skötseln av en grav, skötselgravarnas antal och antalet kvarvarande
skötselår. Summan jämförs med gravvårdsfondens tillgångar. För evighetsskötseln används
i beräkningen 10 års skötseltid.

år

antalet
skötslar

beräknat
skötselansvar

gravvårdsfondens
tillgångar

under-/över- räkenskapsperiodens
skott
resultat

2015
2016
2017
2018
2019
2020

491
477
477
455
445
434

116 184
135 222
118 073
133 450
122 049
154 671

124 347
129 794
142 798
140 351
140 663
139 477

+ 8 163
- 5 428
+ 24 725
+ 6 901
+ 18 614
- 15 194

+ 7 886
+ 5 570
+ 17 754
+ 5 008
+ 10 687
- 8 018

År 2020 utvidgades bevattningssystemet på områdena X, XI och XII, kostnaderna för detta
blev 4 333,18 €. I kostnaderna för 2020 finns också med, i motsats till tidigare,
semesterlöneperiodisering om 2969,97 €. Detta syns i bokslutets resultat 2020, på samma
sätt som 25 och 50 års avtalens intäktsredovisning upphör 2020.
En ökning av nya gravvårdsavtal skulle inverka positivt på gravvårdsfondens resultat. För att
minska på underskottet har gravvårdsavgifterna också höjts med ca 5 % fr o m början av år
2021.
Förslag: Antecknas för kännedom.
Beslut: Enligt förslaget.
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§ 30 Direktionsmedlem till Raseborgs familjerådgivningscentralens direktion 2021-2023
Familjerådgivningscentralens arbete leds av en direktion som är underställd Raseborgs
kyrkliga samfällighet. Ordförande är kontraktsprosten, alltså Anders Lindström. Kyrkoherden i
Karis-Pojo församling är medlem å tjänstens vägnar eftersom han är chefens förman.
Dessutom finns det representanter för församlingarna i samfälligheten, dvs Ekenäsnejden,
Karis-Pojo och Raaseporin suomalainen. En plats i direktionen är reserverad för
församlingarna som har avtal med centralen, enligt ett rotationssystem mellan Ingå, Sjundeå
svenska och Hangö svenska församling.
Direktionen har en mandatperiod på två år. Nu är det dags att välja en ny direktion för
följande tvåårsperiod och nu skulle det vara Ingå församlings tur att utse en medlem till
direktionen och en ersättare för medlemmen. Förra gången Ingå hade en direktionsmedlem
var det Ulla Päivärinta och Hans-Anders Unnérus som var ersättare.
Förslag: Kyrkorådet väljer en representant för Ingå församling och en ersättare i direktionen
för Raseborgs familjerådgivningscentralen under 2021 – 2023
Beslut: Kyrkorådet beslöt enhälligt välja Ulla Päivärinta till direktionsmedlem i Raseborgs
familjerådgivningscentralens direktion 2021-2023 och som suppleant Hans-Anders Unnérus.
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§ 31 Uthyrning av församlingens markområde på Lilla Ångestö
Två båtklubbar från Kyrkslätt och Esbo (Kantvik och Linlo) har preliminärt varit i kontakt med
församlingen om att få hyra vårt markområde på Lilla Ångestö för att grunda och upprätthålla
en utflyktshamn för sina medlemmar där (se Bilaga 5).
För tillfället, har de två båtklubbarna sammanlagt 515 medlemmar (av vilka 175 är
kryssningsbåtar). Det är troligt, om vi ger grönt ljus i detta, att två andra båtklubbar, Sjundeå
och Båtvik, vill komma med i projektet, vilket skulle öka antalet medlemmar till c. 825
sammanlagt.
Klubbarna skulle önska hyra området för en längre period (c. 20 år) och få lov att där bygga
en brygga för 20 - 30 båtar och möjligtvis en grillplats och en bastu. De är färdiga att betala
hyra 1 500 – 2 000 euro i året (kan diskuteras). Församlingens båtklubb skulle, så klart, ha
rätt att använda hamnen.
Församlingen använder inte Lilla Ångestön till någonting, så uthyrning är möjlig.
Båtklubbarna skulle själva ta hand om byggandet och underhållet av utflyktshamnen, så
församlingen skulle endast betala för materialkostnaderna. Hyresinkomsterna – om de är på
den nivå som klubbarna önskade – är obefintliga.
Frågan är vilken nytta församlingen får av att hyra ut Lilla Ångestö till utomstående
båtklubbar och vilka nackdelar det kan ha för församlingen. Hamnen skulle inte vara öppen
för ingåborna utan bara för medlemmar (båtklubbarna har redan en öppen hamn på Porsö
på Skogsstyrelsens mark). Antalet medlemmar i klubbarna är så pass stort att båttrafiken och
fiskandet troligen skulle öka märkbart på området. Ekologisk belastning på ön skulle också
öka märkbart och församlingen borde vara beredd att ta itu med de utmaningar som det kan
orsaka. Det borde finnas någon nytta för Ingå församling och/eller för våra
församlingsmedlemmar för att hyra ut Lilla Ångestö till utomstående. Tyvärr, ser jag inte
något sådant i detta projekt. Tvärtom, det finns en fara för att församlingen blir utsatt för en
mängd utmaningar och problem om vi går med i projektet.
Förslag: Kyrkorådet tackar båtklubbarna för intresset och välkomnar deras medlemmar att
besöka Lilla Ångestö, men i det här skedet är vi inte intresserade av att hyra ut vårt
markområde.
Beslut: Kyrkorådet beslöt enhälligt att inte hyra ut församlingens markområde på Lilla
Ångestö.
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§ 32 Galleri Karaija och gårdsområdet
Prästgårdens ladugårds nedre vånings utrymmen är uthyrda åt Maarit Lassila. Det mindre
utrymmet (65 m) är i Maarit Lassilas bruk. Det större utrymmet (180 m2), som hyrs av
församlingens hyresgäst Maarit Lassila, är i Johanna Vireahos och Eeva Tarkios användning
såsom underhyresgäster till Maarit Lassila. De föreslår att ett hyresavtal om galleriutrymmet
skulle kunna göras direkt med Johanna Vireaho och Eeva Tarkio. Johanna Vireaho och Eeva
Tarkio äger företaget HUONE ett RUM, 2508095-9. Galleriutrymmets andel av hyran har
varit 270-275 € / mån. Johanna Vireaho och Kaisa Tarkio ber dessutom om att få hyra
jordområdet som till sin storlek är 9 m x 15 m bredvid Galleriet och att de där skulle få sätta
upp ett växthus. Planerna finns som bilaga 6.
Beslutsförslag: Församlingen gör ett hyresavtal för Karaijas del direkt med Johanna
Vireaho och Eeva Tarkio. Gårdsområdet uthyrs också och dess hyra beaktas i
galleriutrymmets hyra. Församlingen godkänner planerna enligt bilagan samt att ett växthus
byggs på området. Kyrkorådet befullmäktigar tjänstemännen att uppgöra ett hyresavtal med
Johanna Vireaho och Eeva Tarkio.
Beslut: Kyrkorådet ansåg den företedda planeringen god. Beslöts göra ett hyresavtal med
HUONE ett RUM. Beslöts att avtalsförslaget förs till kyrkorådet för godkännande innan
avtalet undertecknas.
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____________________________________________________________________
§ 33 Övriga ärenden
-

§ 34 Anmälningsärenden
-

Församlingens placeringar har diskuterats med Aktias rådgivare. Placeringarnas
tyngd kommer att koncentreras aningen mera på aktier.
Skogsarbetsgruppens PM (bilaga) antecknades för kännedom.
Stora Fagerös arbetsgrupps PM (bilaga) antecknades för kännedom.
Elektroniska möten kommer snart att vara möjliga också i kyrkans förtroendeorgan.
Mera sortering av avfall på gravgården har önskats, såsom plast, metall, glas.
Flere hyresbostäder önskas i kommunen, man önskar att församlingen hjälper till.

-

§ 35 Sammanträdets avslutning och besvärsundervisning
Rättelseyrkande enligt KL kap 24.
Sammanträdet avslutades kl. 19.25.
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