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NÄRVARANDE
Karlström Jan-Erik

kyrkoherde

Andersson Ulla
Donning Stig
Forsbom Siv
Gammals Bror
Liewendahl Robert
Lindfors Nina

kyrkorådets viceordförande

Nylund Berit
Clas Öfverström
FRÅNVARANDE
ÖVRIGA NÄRVARANDE
Beijar Christian

kyrkofullmäktiges ordförande

Grönlund Bengt

ekonomichef

Lindholm Britt

förvaltningssekreterare

PARAGRAFER
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§ 204

SAMMANTRÄDET ÖPPNAS
Ordföranden inleder med andakt varefter han förklarar sammanträdet
öppnat.

§ 205

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Konstateras att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 206

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
BESLUT:
Stig Donning och Clas Öfverström utses att justera dagens protokoll.
Protokolljustering sker torsdagen den 24 november kl 11.00 i pastorskansliet.

§ 207

GODKÄNNANDE OCH EVENTUELLA ÄNDRINGAR I
FÖREDRAGNINGSLISTAN
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att ta upp följande ärende till behandling: Donation av
framlidna Gullmar Söderlund.

§ 208

KOLLEKTPLANEN FÖR ÅR 2017
BESLUT:
Kyrkorådet beslutar att fastställa kollektplanen för år 2017 och beslutar vidare att
ifall det under året inträffar något oförutsett som kräver ett humanitärt hjälpbehov,
beslutar kyrkoherden om ändring av planen, vilket beslut delges kyrkorådet för
kännedom.

§ 209

BEHANDLING AV BEGRAVNINGSVÄSENDETS
AVGIFTER OCH KREMERINGSBIDRAG ÅR 2017
BESLUT:
Kyrkorådet beslutar att följande avgifter gäller inom begravningsväsendet år 2017
(föregående års pris inom parentes)
Hyra av begravningskapellet och Mariehamns församlings kyrkor vid
jordfästning eller minnesstund
– medlem av ev. luth. kyrkan oberoende av församling
ingen avgift
– av icke-medlem i ev. luth. kyrkan
125 € (120€)
Förvaring av stoft i bårhuset
– hemort Mariehamn

ingen avgift

MARIEHAMNS FÖRSAMLING
Kyrkorådet
Nr 17/2016

BESLUTSFÖRTECKNING

Sammanträdesplats

Sammanträdesdatum

Klockslag

Sida

Prästgårdssalen

22.11.2016

18.30-20.50

4

Kallelsedatum

16.11.2016

_____________________________________________________________________________________________

– annan hemort än Mariehamn *

70 €* (65 €)

*Avgiften omfattar en förvaring om högst 14 dagar. Därefter debiteras avgiften
förhöjd med 50 %
Gravöppningsavgift, kistgrav
– hemort Mariehamn 50 % av fullt pris
294,40 € (284,40 €)
– annan hemort än Mariehamn
588,80 € (568,80 €)
Fullt pris = gravgrävningsentreprenörens kostnad
Sön- och helgdagar är gravöppningsavgiften förhöjd med 25 %.
Enligt reglementet för begravningsplatsen 11.10.2004 beviljas på begäran
krigsveteran och dennes maka/dennas make, som har rätt att bli gravsatt i
Mariehamn, kostnadsfri gravöppning.
Gravöppningsavgift, urngrav
70 € (65€)
Avgift för gravskötsel 10 år (sommarskötsel)
600 € (600€)
Kremeringsbidrag för personer med hemort Mariehamn
800 € (770 €)

§ 210

EXTERNA AVGIFTER FÖR LEMBÖTE LÄGERGÅRD OCH
HUSMORSTJÄNSTER INOM STADEN
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att följande externa avgifter tillämpas år 2017.
Lemböte lägergårds externa avgifter är inkl. moms.
Beloppen inom parentes anger 2016 års priser.

Frukost
Lätt måltid
Kaffe med bröd
Stadig måltid
Kvällsmål
Logi
Helpension/dygn

7-17 år 65+ år
€
4,10 (4,00)
8,40 (8,20)
4,30 (4,20)
10,60 (10,50)
3,20 (3,10)
20,40 (20,00)
51,00 (50,00)

18 –65 år
€
6,40 (6,30)
9,60 (9,40)
4,30 (4,20)
11,70 (11,50)
3,70 (3,60)
28,30 (28,00)
64,00 (63,00)
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Gruppmeny:*
20 - 50 (20-50)
20-50 (20-50)
Kan bestå av förrätt,
varmrätt och efterrätt
* Gruppmenyn offereras av lägergårdsföreståndaren till t.ex. dop, bröllop, etc.
Priset kan variera mellan 20 till 50 € beroende på beställarens önskemål.
•
•
•
•

•

Barn 3-6 år, 50 % av priserna i kategori barn 7-17år.
Barn under 3 år inga avgifter.
För andra samlingsutrymmen än undervisningssalen debiteras en avgift om 35
€ (35 €).
Avgift för undervisningssalen 80 € (80 €)
-avgiften debiteras inte vid dop om minst ena föräldern är medlem i
Mariehamns församling.
Avgift för retreatverksamhet som Mariehamns församling arrangerar
Medlem i Mariehamns församling
100 €/tillfälle (100 €)
Medlem i evangelisk luthersk församling
170 €/tillfälle
Icke medlem i evangelisk luthersk församling
200 €/tillfälle (200 €)

Rabatter
•
•

•
•
•

Ålands Prosteriförening erhåller 40 % rabatt.
Övriga åländska evangelisk lutherska församlingar erhåller 40 % rabatt från
extern prislista vid vistelse på Lemböte lägergård när det är fråga om de
gemensamma kursavsnitten inom hjälpledarutbildningen tillsammans med
ungdomar från Mariehamns församling. Vid övriga tillfällen erhåller övriga
åländska evangelisk lutherska församlingar 15 % rabatt.
Mariehamns stads skolor erhåller 15 % rabatt.
ANT-läger, Röda Korset, Folkhälsan, Rädda Barnen, Emmaus,
Fredsföreningen samt Katapult erhåller 15 % rabatt.
Under perioden 1.10 – 30.4 (måndag – torsdag) beviljas 15 % rabatt på login.
Rabatten gäller inte i kombination med andra rabatter.

Kyrkoherden, ekonomichefen samt personalsekreteraren kan som tjänstemannabeslut efter anhållan besluta om att bevilja rabatter utöver ovan nämnda
rabatter.
I priserna ingår fri användning av bastu, grillplats, båtar, sport och fritidsutrustning,
m.m.
Övriga villkor
• Vid avbokning senare än två veckor före ankomst förbehåller sig
församlingen rätt att debitera kunden 40 % av beräknad totalkostnad.
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•

Uthyrning av Lemböte lägergård för retreatverksamhet förutsätter att
deltagarna i retreatverksamheten är införstådda med att annan verksamhet
samtidigt kan förekomma vid lägergården.

Husmorstjänster inom staden externa avgifter
Tillämpas Lemböte lägergårds prislista för externa avgifter.
Kyrkoherden, ekonomichefen samt personalsekreteraren kan som tjänstemannabeslut efter anhållan besluta om att bevilja rabatter utöver ovan nämnda
rabatter.

§ 211

INTERNA AVGIFTER FÖR LEMBÖTE LÄGERGÅRD OCH
HUSMORSTJÄNSTER INOM STADEN
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att följande interna avgifter tillämpas år 2017:
Lemböte lägergård
Frukost
Lätt måltid
Kaffe med bröd
Stadig måltid
Kvällsmål
Logi
Helpension/lägerdygn
Gruppmeny:*
Kan bestå av förrätt, varmrätt,
och efterrätt
* Serveras vid särskilda tillfällen
•
•

2016
€
4,30
7,50
3,40
8,70
2,10

2017
€
4,40
7,70
3,50
8,90
2,10

26,00
15,50

26,60
15,60

Barn 3-6 år, 50 % av priserna
Barn under 3 år inga avgifter

Husmorstjänster inom staden
Kaffe med bröd
Mellanmål (barn, ungdom)
Lätt måltid
Stadig måltid
•
•

Barn 3-6 år, 50 % av priserna
Barn under 3 år inga avgifter

3,50 €
3,50 €
7,70 €
8,90 €

MARIEHAMNS FÖRSAMLING
Kyrkorådet
Nr 17/2016

BESLUTSFÖRTECKNING

Sammanträdesplats

Sammanträdesdatum

Klockslag

Sida

Prästgårdssalen

22.11.2016

18.30-20.50

7

Kallelsedatum

16.11.2016

_____________________________________________________________________________________________

§ 212

MARIEHAMNS FÖRSAMLINGS ÖVRIGA AVGIFTER ÅR 2017
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att följande övriga avgifter tillämpas år 2017:
Barnomsorgsavgifter
Barnomsorgsavgifterna är inte mervärdesskattepliktiga. Avgifterna inom parentes
avser avgift för barn vars vårdnadshavare inte är medlem i Mariehamns församling.
Barn till vårdnadshavare som är medlem i Mariehamns församling har företräde till
platser inom församlingens barnomsorg.
Dagklubbsavgift
Barnomsorgsavgift
Eftermiddagsverksamhet
Eftermiddagsverksamhet på morgonen

140 € (220 €) per termin
enligt Mariehamns stads taxa, dock
minst 10 €/månad
140 € (220 €) per termin
140 € (220 €) per termin

Fastigheter
De externa hyrorna för fastigheter innehåller mervärdesskatt.
Hyra av S:t Görans församlingshem, Margaretagården,
S:t Mårtensgården och Villa Carita för annan än församlingens verksamhet (inom
parentes hyra år 2016) enligt följande:
Utrymmen där mer än 30 personer får plats
80 €/tillfälle (80)
Övriga mindre utrymmen
40 €/tillfälle (40)
För regelbunden verksamhet, som äger rum flera gånger/termin, är hyran 50
respektive 35 € tillfälle.
RABATTER
Kyrkoherden, ekonomichefen samt personalsekreteraren kan, som
tjänstemannabeslut efter anhållan, besluta om att bevilja rabatt eller avgiftsfrihet för
enstaka arrangemang där insamlade medel tillfaller allmännyttiga ändamål.
Arbetsledaren för kantorerna i Mariehamns församling kan efter anhållan bevilja
musikstuderande som är medlem i Mariehamns församling rätt att öva avgiftsfritt i
ovanstående fastigheter under perioden 01.06-31.08.
Kopieringsavgifter
Per sida, A4, färg
Per sida, A4, s/v
Per sida, A3,färg
Per sida, A3,s/v

Externa kopior
0,50 €
0,15 €
0,90 €
0,30 €

Personal
0,40 €
0,10 €
0,70 €
0,20 €
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§ 213

ANSVARSPERSONER/SUPPLEANTER FÖR
KOSTNADSSTÄLLENA

Bilaga
1/213/16

För varje kostnadsställe bör finnas en ansvarsperson och suppleant. En tablå över
budgetens bindande nivåer och förteckning över ansvars- personerna/suppleanterna
bifogas budget 2017 och verksamhets- och ekonomiplanen för 2018-2019.
BESLUT:
Kyrkorådet beslutar att utse personerna enligt bilaga 213 till
kostnadsställeansvariga.

§ 214

S:T MÅRTENS PRÄSTGÅRD - RIVNING
BESLUT:
Kyrkorådet beslutar att:
• riva S:t Mårtens prästgård och att medel för rivningen upptas i budgeten för
år 2017 under kostnadsställe 1015070512 S:t Mårtens prästgård, med
kostnadspåverkan netto 36 000 €

§ 215

FÖRSLAG TILL VEP 2017-2019 FÖR MARIEHAMNS
FÖRSAMLING
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att förelägga bifogat förslag till budget för år 2017 samt VEP
för åren 2018-2019 för kyrkofullmäktiges godkännande.

§ 216

ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM

Bilaga
1-2/§216/16

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direktionens för barnverksamhet protokoll nr 4
Direktionens för diakoni och mission protokoll nr 3
Kyrkostyrelsens cirkulär:
Nr 14: Grunder för beredning av budgeten 2017
Nr 15: Anmälning av inkomstskattesatsen 2017 till skatteförvaltningen
Nr:16: Uppdatering av bokföringsanvisningen och kontoplanen samt
anvisning för bokföring av fonder med särskild täckning och kollekter
Nr 18: Psalmbokstilläggen och ibruktagningen av dem första advent
27.11.2016
Kyrkans arbetsmarknadsverk:
Nr A5: Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal 2017
Bror Gammals informerar från senaste kyrkomötet
Bror Gammals informerar om att prosteriet har höstmöte nästa vecka

BESLUT:
Kyrkorådet besluter att anteckna ärendena för kännedom.
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§ 217

DONATION AV FRAMLIDNA GULLMAR SÖDERLUND
I testamente har framlidna Gullmar Söderlund testamenterat åt Mariehamns
församling en mindre mängd lösöre samt penningmedel, ca 25 000 €, att användas
för pensionärers välbefinnande.
BESLUT:
Kyrkorådet beslutar att
• tacksamt mottaga donationen samt
• befullmäktiga ekonomichef Bengt Grönlund att handha ärenden i samband med
bouppteckning och arvsskifte.

§ 218

BESVÄRSANVISNING OCH ANVISNINGAR OM
RÄTTELSEYRKANDE

Bilaga
1/§218/16

Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning meddelas.

§ 219

SAMMANTRÄDET AVSLUTAS
Ordförande avslutar sammanträdet kl 20.50.

