NÄRPES FÖRSAMLING
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ: Kyrkofullmäktige
01 / 2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMMANTRÄDESTID:
Torsdag 31.01.2019 kl. 18.30 - 19.20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMMANTRÄDESPLATS: Närpes församlingshem
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NÄRVARANDE
Beslutande:
Övriga:
Antfolk Carola
Ingvesgård Tom
kyrkorådets ordf., khde.
Grönberg Marita
Storgeust Kjell
sekr., ek.chef
Henriks Ann-Christine
Lindqvist Veronica
Mangs Herbert
Multamäki Elisabeth
Nordström-Lytz Rita
Norrback Ann-Katrin
Ström Anna-Liisa
Svitzer Frank
Udd Bengt
Wenman Anders
Westermark Håkan
ordf. §§ 8 - 15
Wideroos Ulla-Maj
Smeds-Nylund Ann-Sofie suppl. för Yljens Boris
Asp Jan-Erik
ordf. §§ 1 - 7
Tikkala Emilia
Åkerman Lisen
Björklund Mikaela
Ek Susanna
Göthelid Per
Snickars Bernt
Åbacka Kristian
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÄRENDEN: §§ 1 - 15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNDERSKRIFT
Ordförande
Protokollförare
Jan-Erik Asp
Håkan Westermark
Kjell Storgeust
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROTOKOLLETS
Tid och plats: Måndag 04.02.2019 under kanslitid i ekonomikontoret
----------------------------------------------------------------------------------------------JUSTERING
Protokolljusterare
Protokolljusterare
Anders Wenman
Elisabeth Multamäki
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OM PROTOKOLLETS FRAMLÄGGANDE TILL PÅSEENDE HAR MEDDELATS I ENLIGHET MED KYRKOLAGEN.
PROTOKOLLET HAR FRAMLAGTS TILL PÅSEENDE I PASTORSKANSLIET FR.O.M. 05.02 T.O.M. 07.03.2019

Intygar

Underskrift och tjänsteställning

KALLELSE
NÄRPES FÖRSAMLING
Organ: Kyrkofullmäktige
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sammanträdestid:
Torsdagen den 31 januari 2019 kl. 18.30Sammanträdesplats: Närpes församlingshem
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ärende ( § )
Ärende
1

Inledning och sammanträdets öppnande

2

Namnupprop

3

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

4

Protokollets justering och framläggande till påseende

5

Val av två protokolljusterare

6

Val av ordförande för kyrkofullmäktige för åren 2019 - 2020

7

Val av vice ordförande / vice ordföranden för kyrkofullmäktige
för åren 2019 - 2020

8

Tillsättande av valnämnd för förrättande av proportionella val åren
2019 - 2022

9

Val av vice ordförande för kyrkorådet för åren 2019 - 2020

10

Val av övriga medlemmar i kyrkorådet för åren 2019 - 2020

11

Val av personliga suppleanter för medlemmarna i kyrkorådet
åren 2019 - 2020

12

Val av kapellråd i Pörtoms kapellförsamling för åren 2019 - 2022

13

Val av kapellråd i Övermarks kapellförsamling för åren 2019 - 2022

14

Eventuella anmälnings- eller övriga ärenden

15

Besvärsanvisning och sammanträdets avslutning

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sammanträdeskallelsen utfärdad:
23.01.2019
Kallelsen postad till medlemmarna:
23.01.2019
Anslagen i pastorskansliet:
fr.o.m. 23.01.2019
Ovannämnda intygar:
Tom Ingvesgård
kyrkorådets ordf.

NÄRPES FÖRSAMLING
Sammanträdesdatum
Ärende
Sida
Organ: Kyrkofullmäktige
31.01.2019
1-5 §§
3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

INLEDNING OCH SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Kyrkofullmäktiges första sammanträde öppnas av den till åren äldste medlemmen, som
även leder förhandlingarna vid sammanträdet till dess ordförande och vice ordförande för
fullmäktige utsetts. ( Kyrkoordningen 8:5,1 ).
Vid detta sammanträde var medlemmen Boris Yljens kallad att leda ordet t.o.m. 7 § i
föredragningslistan. I och med att Yljens meddelat förhinder var uppgiften
vidarebefordrad till medlemmen Jan-Erik Asp som nästföljande i åldersordning. Han
förklarade efter välkomsthälsning och egna inledningsord samt kort andakt under
medlemmen Bernt Snickars’ ledning sammanträdet öppnat.

2

NAMNUPPROP
Förrättades namnupprop, varvid konstaterades att 22 ordinarie och en suppleant, dvs.
sammanlagt 23 och därmed fulltaligt antal beslutande medlemmar var närvarande.

3

SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Kallelsen hade utsänts till medlemmarna 23.01.2019, och varit anslagen i pastorskansliet
fr.o.m. samma dag 23.01.2019. Sammanträdesannons ingick i tidningen Syd-Österbotten
24.01.2019.
Sammanträdet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

4

PROTOKOLLETS JUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE TILL PÅSEENDE
Protokollet justeras måndag 04.02.2019 under kanslitid i ekonomikontoret.
Det justerade protokollet framläggs till påseende fr.o.m. tisdag 05.02.2019
i
pastorskansliet och hålls framlagt i enlighet med stadgandet i kyrkolagens 25 kap. 3 § 3
mom.

5

VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE
Till protokolljusterare valdes Anders Wenman och Elisabeth Multamäki.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Protokolljusterares initialer
Utdragets riktighet bestyrker;
Sektion e.d.
Kr.
Kfge.
Ort, tid och tjänsteställning

NÄRPES FÖRSAMLING
Sammanträdesdatum
Ärende
Sida
Organ: Kyrkofullmäktige
31.01.2019
6§
4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6

VAL AV ORDFÖRANDE FÖR KYRKOFULLMÄKTIGE FÖR ÅREN 2019 - 2020
Kyrkofullmäktige utser i enlighet med kyrkoordningen vid det första sammanträdet under
det första och tredje året av sin mandatperiod inom sig en ordförande. ( KO 8:2 )
Kyrkofullmäktige utser således och med utgångspunkt i ovannämnda lagrum inom sig en
ordförande för åren 2019 - 2020.
Beslut:
Håkan Westermark föreslogs och valdes enhälligt till kyrkofullmäktiges ordförande för
åren 2019 - 2020.
__________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Protokolljusterares initialer
Utdragets riktighet bestyrker;
Sektion e.d.
Kr.
Kfge.
Ort, tid och tjänsteställning

NÄRPES FÖRSAMLING
Sammanträdesdatum
Ärende
Sida
Organ: Kyrkofullmäktige
31.01.2019
7§
5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7

VAL AV VICE ORDFÖRANDE / VICE ORDFÖRANDEN FÖR KYRKOFULLMÄKTIGE FÖR ÅREN 2019 - 2020
Kyrkofullmäktige utser i enlighet med kyrkoordningen vid det första sammanträdet under
det första och tredje året av sin mandatperiod inom sig utöver ordförande även en vice
ordförande. ( KO 8:2 )
Kyrkofullmäktige i Närpes församling gick inför föregående mandatperiod in för att utse
en första respektive en andra vice ordförande för kyrkofullmäktige. I den arbetsordning
för kyrkofullmäktige som antagits 25.05.2015 föreskrivs att kyrkofullmäktige utser en
eller flera vice ordförande / vice ordföranden.
Kyrkofullmäktige utser således inom sig vice ordförande / vice ordföranden för åren 2019
- 2020.
Beslut:
Kyrkofullmäktige valde att utse en första och en andra viceordförande för den aktuella
perioden.
I enlighet härmed föreslogs och valdes Jan-Erik Asp enhälligt till kyrkofullmäktiges
första vice ordförande och Marita Grönberg likaså enhälligt till kyrkofullmäktiges andra
vice ordförande för åren 2019 - 2020.
__________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Protokolljusterares initialer
Utdragets riktighet bestyrker;
Sektion e.d.
Kr.
Kfge.
Ort, tid och tjänsteställning

NÄRPES FÖRSAMLING
Sammanträdesdatum
Ärende
Sida
Organ: Kyrkofullmäktige
31.01.2019
8§
6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

TILLSÄTTANDE AV VALNÄMND FÖR FÖRRÄTTANDE AV PROPORTIONELLA
VAL ÅREN 2019 - 2022
Kyrkofullmäktige skall inom sig för sin mandatperiod för förrättande av proportionella
val tillsätta en valnämnd. Till denna utses tre (3) ordinarie medlemmar och lika många
personliga suppleanter. Den tillsatta valnämnden utser inom sig en ordförande och en
viceordförande och är beslutför när minst två (2) medlemmar är närvarande ( arbetsordning
för kyrkofullmäktige 18 § ).

Kyrkofullmäktige tillsätter i enlighet med ovanstående valnämnd för förrättande av
proportionella val mandatperioden 2019 - 2022.
Beslut:
Kyrkofullmäktige beslöt enhälligt tillsätta valnämnd för förrättande av proportionella val
mandatperioden 2019 - 2022 enligt följande :
Ordinarie medlem

Personlig suppleant

Carola Antfolk
Frank Svitzer
Per Göthelid
__________

Anna-Liisa Ström
Herbert Mangs
Mikaela Björklund.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Protokolljusterares initialer
Utdragets riktighet bestyrker;
Sektion e.d.
Kr.
Kfge.
Ort, tid och tjänsteställning

NÄRPES FÖRSAMLING
Sammanträdesdatum
Ärende
Sida
Organ: Kyrkofullmäktige
31.01.2019
9§
7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9

VAL AV VICE ORDFÖRANDE FÖR KYRKORÅDET FÖR ÅREN 2019 - 2020
I kyrkorådet ingår som ordförande och på tjänstens vägnar kyrkoherden samt som valda
medlemmar en vice ordförande och nio (9) övriga medlemmar. Kyrkorådet har alltså
sammanlagt 11 medlemmar. Varje medlem ( utom ordföranden ) har en personlig
suppleant. Val av kyrkoråd förrättas så, att först väljs vice ordförande och därefter de
övriga medlemmarna. ( Reglementet för kyrkorådet 1-2 §§ ). Kyrkorådets medlemmar behöver
inte väljas ur kyrkofullmäktige.
Kyrkofullmäktige väljer således först en vice ordförande för kyrkorådet för åren 2019 2020. Vice ordföranden i kyrkorådet fungerar som ordförande för den av rådet vid det
första sammanträdet under dess mandatperiod valda ekonomisektionen.
Beslut:
Till kyrkorådets vice ordförande för åren 2019 - 2020 föreslogs och valdes enhälligt
Ulla-Maj Wideroos.
__________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Protokolljusterares initialer
Utdragets riktighet bestyrker;
Sektion e.d.
Kr.
Kfge.
Ort, tid och tjänsteställning

NÄRPES FÖRSAMLING
Sammanträdesdatum
Ärende
Sida
Organ: Kyrkofullmäktige
31.01.2019
10 §
8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10

VAL AV ÖVRIGA MEDLEMMAR I KYRKORÅDET FÖR ÅREN 2019 - 2020
Kyrkofullmäktige väljer utöver den i 10 § valda vice ordföranden nio (9) övriga
medlemmar i kyrkorådet för åren 2019 - 2020.
Beslut:
Kyrkofullmäktige valde på basen av givna förslag enhälligt till övriga ordinarie
medlemmar i kyrkorådet för åren 2019 - 2020 Bengt Udd, Veronica Lindqvist, Frank
Svitzer, Sven Eklund, Ann-Christine Henriks, Lisen Åkerman, Jan Liljehage, Kerstin
Lillbåsk och Bernt Snickars.
__________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Protokolljusterares initialer
Utdragets riktighet bestyrker;
Sektion e.d.
Kr.
Kfge.
Ort, tid och tjänsteställning

NÄRPES FÖRSAMLING
Sammanträdesdatum
Ärende
Sida
Organ: Kyrkofullmäktige
31.01.2019
11 §
9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11

VAL AV PERSONLIGA SUPPLEANTER FÖR MEDLEMMARNA I KYRKORÅDET
ÅREN 2019 - 2020
Kyrkofullmäktige väljer personliga suppleanter för de i 9 § och 10 § utsedda totalt tio
(10) medlemmarna i kyrkorådet åren 2019 - 2020.
Beslut:
Till personliga suppleanter för de inklusive viceordföranden totalt tio (10) medlemmarna i
kyrkorådet åren 2019 - 2020 valdes enligt givna förslag enhälligt :
- för vo. Ulla-Maj Wideroos
- för Bengt Udd
- för Veronica Lindqvist
- för Frank Svitzer
- för Sven Eklund
- för Ann-Christine Henriks
- för Lisen Åkerman
- för Jan Liljehage
- för Kerstin Lillbåsk
- för Bernt Snickars
__________

->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

Rita Nordström-Lytz,
Anna-Liisa Ström,
Anders Wenman,
Boris Yljens,
Conny Eklund,
Ann-Katrin Norrback,
Susanna Nordlund,
Sven Backlund,
Kristian Åbacka,
Mikaela Björklund.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Protokolljusterares initialer
Utdragets riktighet bestyrker;
Sektion e.d.
Kr.
Kfge.
Ort, tid och tjänsteställning

NÄRPES FÖRSAMLING
Sammanträdesdatum
Ärende
Sida
Organ: Kyrkofullmäktige
31.01.2019
12 §
10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12

VAL AV KAPELLRÅD I PÖRTOMS KAPELLFÖRSAMLING FÖR ÅREN
2019 - 2022
I en kapellförsamling skall för skötseln av dess angelägenheter finnas ett kapellråd, vars
medlemmar utses av kyrkofullmäktige för sin mandatperiod bland de medlemmar i
församlingen som är bosatta på kapellförsamlingens område. Kaplanen i
kapellförsamlingen eller någon annan präst i kapellförsamlingen är medlem av
kapellrådet på tjänstens vägnar ( KO 12:1,2 ). Till kapellrådet hör utöver kaplanen fyra
ordinarie medlemmar och lika många personliga ersättare ( kapellrådsreglementet 4 § 1 mom. ).
Kyrkofullmäktige väljer fyra ordinarie medlemmar och lika många personliga ersättare
till kapellrådet i Pörtoms kapellförsamling för åren 2019 - 2022.
Beslut:
Till ordinarie medlemmar samt personliga ersättare i kapellrådet i Pörtoms kapellförsamling åren 2019 - 2022 föreslogs och valdes enhälligt Susanna Nordlund ( ersättare
Sinikka Enbacka ), Emilia Tikkala ( ersättare Laura Ehlers ), Jan Liljehage ( ersättare
Sven Backlund ) och Stefan Tåg ( ersättare Jan-Erik Asp ).
__________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Protokolljusterares initialer
Utdragets riktighet bestyrker;
Sektion e.d.
Kr.
Kfge.
Ort, tid och tjänsteställning

NÄRPES FÖRSAMLING
Sammanträdesdatum
Ärende
Sida
Organ: Kyrkofullmäktige
31.01.2019
13 §
11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13

VAL AV KAPELLRÅD I ÖVERMARKS KAPELLFÖRSAMLING FÖR ÅREN
2019 - 2022
I en kapellförsamling skall för skötseln av dess angelägenheter finnas ett kapellråd, vars
medlemmar utses av kyrkofullmäktige för sin mandatperiod bland de medlemmar i
församlingen som är bosatta på kapellförsamlingens område. Kaplanen i
kapellförsamlingen eller någon annan präst i kapellförsamlingen är medlem av
kapellrådet på tjänstens vägnar ( KO 12:1,2 ). Till kapellrådet hör utöver kaplanen fyra
ordinarie medlemmar och lika många personliga ersättare ( kapellrådsreglementet 4 § 1 mom. ).
Kyrkofullmäktige väljer fyra ordinarie medlemmar och lika många personliga ersättare
till kapellrådet i Övermarks kapellförsamling för åren 2019 - 2022.
Beslut:
Till ordinarie medlemmar samt personliga ersättare i kapellrådet i Övermarks kapellförsamling åren 2019 - 2022 föreslogs och valdes enhälligt Ann-Katrin Norrback ( ersättare
Håkan Westermark ), Rainer Broo ( ersättare Mikael Dahlbäck ), Kristian Åbacka
( ersättare Else Wägar ) och Susanna Ek ( ersättare Susanna Åbacka ).
__________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Protokolljusterares initialer
Utdragets riktighet bestyrker;
Sektion e.d.
Kr.
Kfge.
Ort, tid och tjänsteställning

NÄRPES FÖRSAMLING
Sammanträdesdatum
Ärende
Sida
Organ: Kyrkofullmäktige
31.01.2019
14-15 §§ 12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14

EVENTUELLA ANMÄLNINGS- ELLER ÖVRIGA ÄRENDEN

14.1

På initiativ av medlem Ulla-Maj Wideroos beslöt kyrkofullmäktige enhälligt följande :
- De valda förtroendeorganens sammansättning intas på ändamålsenligt sätt på
församlingens internet-hemsida.
- De två första suppleanterna från respektive medlemslista tillställs alltid kallelse till
kyrkofullmäktiges sammanträden.
Beslöts vidare att kyrkofullmäktige skall återkomma till en principdiskussion om
arbetssättsfrågor för organet.
__________

14.2

Kyrkoherdens information om kommande program i församlingen, bl.a. den
utbildningsdag för förtroendevalda som ordnas 24.03.2019, antecknades till kännedom.
_________

14.3

Beslöts att kyrkorådet sammanträder onsdag 27.02.2019 kl. 18.00- i Närpes
församlingshem.
__________

15

BESVÄRSANVISNING OCH SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING
Meddelades om besvärsanvisning som bifogas protokollet i bilaga 1.
Efter kort andakt under kyrkoherde Tom Ingvesgårds ledning
mandatperiodens första kyrkofullmäktigesammanträde avslutat. ( kl. 19.20 )
__________

förklarades

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Protokolljusterares initialer
Utdragets riktighet bestyrker;
Sektion e.d.
Kr.
Kfge.
Ort, tid och tjänsteställning

