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Sammanträdestid/Kokousaika
Sammanträdesplats/Kokouspaikka

Torsdag/Torstaina 27.5.2021 kl/klo 18.00-19.07
Församlingshemmet/Seurakuntatalo

FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA
Ärendets nr/Asia nro

62

Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet/Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

63

Val av protokolljusterare och rösträknare/Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

64

Godkännande av föredragningslistan/Esityslistan hyväksyminen

65

Kyrkoherdens tjänstemannabeslut/Kirkkoherran virkamiespäätökset

66

Kollekter i Ingå församling 26.6.2021 – 26.12.2021/Kolehdit Inkoon seurakunnassa 26.6.2021 –
26.12.2021

67

Konstaterande av laglighet i kyrkofullmäktiges beslut 11.3.2021 /Kirkkovaltuuston 11.3.2021
pidetyn kokouksen päätösten laillisuuden toteaminen

68

Ekonomichefens tjänstemannabeslut/Talouspäällikön virkamiespäätökset

69

Ingå kommuns förfrågan om försäljning eller arrendering av mark för ny brandstation/Inkoon
kunnan tiedustelu alueen myymisestä tai vuokraamisesta uudelle paloasemalle

70

Kyrkorådets och kyrkofullmäktiges mötestider hösten 2021/Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston
kokoukset syksyllä 2021

71

Ledigförklarande av tjänst inom diakonin/Diakonian toimialan viran aukijulistaminen

72

Övriga ärenden / Muut asiat

73

Anmälningsärenden / Ilmoitusasiat

74

Sammanträdets avslutning och besvärsundervisning / Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

Protokollet framlägges till påseende, plats och tid/Pöytäkirja on nähtävänä, paikka ja aika
På pastorskansliet/seurakuntavirastossa må-to kl 9-12/ma-to klo 9-12, Ingå,/Inkoo
Ordförande/Puheenjohtaja:
Tom Sjöblom
Intygar
Tämän todistaen

8.6-22.6.2021
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Sammanträdestid
Kokousaika

Torsdag 27.5.2021 kl 18.00-19.07
Torstaina 27.5.2021 klo 18.00-19.07

Sammanträdesplats
Kokouspaikka

Församlingshemmet
Seurakuntatalo

Beslutsfattare
Päätöksentekijät

(x)

Tom Sjöblom

ordförande/puheenjohtaja

(x)

Erkki Päivärinta viceordförande/varapuheenjohtaja ( )

Juha Heikkinen

(x)

Peter Arnkil

( )

Hannu Pesonen

(-)

Roger Biström

(x)

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

(x)

Susanne Lövkvist, byråsekreterare/toimistosihteeri

Paragrafer/Pykälät
Underskrift/Allekirjoitus

Tom Sjöblom
Ordförande/Puheenjohtaja

Susanne Lövkvist
Protokollförare/Pöytäkirjanpitäjä

Justering, ort och tid / Tarkistus, paikka ja aika

Katarina Nyholm
Protokolljusterare
Pöytäkirjantarkastaja

Krister Wasström
Protokolljusterare,
Pöytäkirjantarkastaja

Protokollet framlagts till påseende, ort och tid/Pöytäkirja pantu nähtäväksi, paikka ja aika: 8.6-22.6.2021
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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§ 62 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet
Ordförande öppnade mötet kl. 18.00 med andakt. Konstaterades att nio (9) ordinarie
ledamöter och en suppleant var närvarande. Kyrkofullmäktiges ordförande Tuire
Nyberg var närvarande. Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och
beslutfört.

§ 63 Val av protokolljusterare och rösträknare
Förslag: Katarina Nyholm och Krister Wasström.
Beslut:

Enligt förslaget.

§ 64 Godkännande av föredragningslistan
Beslut: Ordförande meddelade om ett övrigt ärende ”Möte med Ingå kommun” samt
två anmälningsärenden, varefter föredragningslistan godkändes enhälligt.

§ 65 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.

§ 66 Kollekter i Ingå församling 26.6. 2021 – 26.12. 2021
Förslag: Enligt bilaga 2.
Beslut: Enligt förslaget.

§ 67 Konstaterande av laglighet i kyrkofullmäktiges beslut 11.3.2021
Förslag: Hänvisande till KL 10.6 konstaterar kyrkorådet lagligheten i kyrkofullmäktiges
beslut vid mötena 11.3.2021. (Bilaga 3).
Beslut: Enligt förslaget.
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§ 68 Ekonomichefens tjänstemannabeslut
För eventuell överföring meddelar ekonomichefen om följande beslut hon med stöd av 14 §
reglementet för kyrkorådet fattat. Beslutsförteckning finns i bilaga 4.
Beslut: Antecknades för kännedom.

§ 69 Ingå kommuns förfrågan om försäljning eller arrendering av mark för ny brandstation
Ingå kommunfullmäktige beslöt senaste höst att istället för att grundrenovera skulle man
bygga en ny brandstation. Kommunen har utrett med FBK och LUP olika alternativ och båda
har som bästa alternativ valt antingen området som ägs av församlingen väster om
Bollstavägen (bild nr 2) eller området som ägs av Ingå kommun vid Täktervägens korsning
söder om stamvägen. Täktervägens korsningsområde har i planen reserverats för en
vägkorsning i olika plan. Kommunen och NTM-centralen gör tillsammans förbättringsplaner
för stamväg 51:s vägkorsningar. I detta skede verkar det sannolikt, att en vägkorsning i olika
plan inte förverkligas inom de närmaste tiotalsåren så placeringen av brandstationen skulle
också ur denna synvinkel vara möjlig på detta område.
Ingå kommun har nu hört sig för om församlingen möjligtvis skulle vara intresserad av att
sälja eller arrendera området väster om Bollstavägen enligt bild nr 2 åt kommunen för en
brandstation.
Förslag: Kyrkorådet meddelar kommunen att vi ställer oss positivt till att sälja eller arrendera
området åt kommunen.
Beslut: Lars Lindholm och Viviann Westermark förklarade sig jäviga. Ordförande
informerade om att Ingå kommun idag meddelat att de beslutat välja Täktervägens
korsningsområde som den nya brandstationens plats och att Ingå församling således inte
behöver göra något beslut angående denna sak. Ekonomichefen meddelade att i
beredningen står fel att Täktervägens korsningsområde i planen har reserverats för
vägkorsning i flera plan – det är Bollstavägens korsningsområde som har reserverats för
vägkorsning i flera plan och inte Täktervägen.
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§ 70 Kyrkorådets och kyrkofullmäktiges mötestider hösten 2021
Förslag:
KR 23.9, 21.10 och 18.11. (Vi har redan gjort beslutet om att mötet i augusti hålls 26.8)
KF 7.10 och 2.12.
Beslut:
Beslöts hålla hösten 2021 möten:
KR 23.9, 28.10 och 25.11. (samt möte i augusti 26.8)
KF 7.10 och 9.12.

§ 71 Ledigförklarande av tjänst inom diakonin
Eftersom Sanna Lindholm inte fortsätter i sin tjänst som diakon i Ingå församling har församlingen
en ledig tjänst inom diakonin. I det här skedet är det bäst att inte genast ledigförklara tjänsten utan
att noggrannare fundera på vilka behov och möjligheter församlingen har. Kyrkoherden äger rätt
enligt gällande instruktion att tillfälligt anställa lämplig person för tjänsten vid behov.
Förslag: KR ledigförklarar inte tjänsten inom diakonin vid det här skedet.
Beslut: Enligt förslaget.

§ 72 Övriga ärenden
-

Möte med Ingå kommun
Ordförande meddelade att Ingå kommun inbjudit Ingå församlings representanter till ett
möte 3.6.2021 kl 10 på Wilhelmsdal för att diskutera fastighetsfrågor. Ordförande föreslog
att kyrkoherden, ekonomichefen samt några förtroendevalda deltar i mötet.
Beslut: Beslöts att kyrkoherden, ekonomichefen, kyrkorådets viceordförande Erkki
Päivärinta samt kyrkofullmäktiges ordförande Tuire Nyberg deltar i mötet.
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§ 73 Anmälningsärenden
-

Sanna Lindholm har sagt upp sin tjänst i Ingå församling under tiden då prövotiden
var ännu gällande.
Ingå kommuns planer angående församlingens markområden.
Corona-situationen:
o restriktionerna har lättat och fr.o.m. 1.6-15.6.2021 kan vi godkänna 10
deltagare inomhus och 50 personer utomhus. Kyrkorna indelas i sektorer och
då kan 30 personer i Ingå kyrka och 20 personer i Degerby kyrka befinna sig i
kyrkan samtidigt.
o Söndag 6.6.2021 hålls högmässa i Degerby kyrka.
o Gruppverksamhet med högst 10 personer är tillåtna.
o Församlingens lokaler hyrs inte ut och vi har ingen servering inomhus i juni.
o Kyrkorådets viceordförande tackade på kyrkorådets vägnar streamingpersonalen för fina streamade gudstjänster.
Prästgårdsbergets konditionstrappa framskrider enligt planerna, en
invigningsceremoni av trapporna kommer att hållas då trapporna färdigställts.

-

-

§ 74 Sammanträdets avslutning och besvärsundervisning
Rättelseyrkande enligt KL kap 24.
Sammanträdet avslutades kl. 19.07.
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