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NÄRVARANDE
Karlström Jan-Erik

kyrkoherde

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

vice ordförande

Hernell Susanne

suppleant för Nylund Berit

Öfverström Clas
FRÅNVARANDE
Nylund Berit
ÖVRIGA NÄRVARANDE
Beijar Christian

kyrkofullmäktiges ordförande

Grönlund Bengt

ekonomichef

Christenbrunn Inga-Britt

personalsekreterare

Lindholm Britt

förvaltningssekreterare

Karlsson Peter

t.f. kyrkoherde i Ålands södra skärgårdsförsamling

PARAGRAFER
234-249

MARIEHAMNS FÖRSAMLING
Kyrkorådet
Nr 17/2015

BESLUTSFÖRTECKNING

Sammanträdesplats

Sammanträdesdatum

Klockslag

Sida

Prästgårdssalen

24.11.2015

16.15 – 17.20

3

Kallelsedatum

18.11.2015

_____________________________________________________________________________________________

§ 234

SAMMANTRÄDET ÖPPNAS
Ordföranden inleder med andakt varefter han förklarar sammanträdet
öppnat. Ordförande hälsar t.f. kyrkoherde i Ålands Södra skärgårdsförsamling
Peter Karlsson välkommen. Peter Karlsson gör sin ledarskapsutbildning och måste
delta i ett kyrkoråd i en annan församling.

§ 235

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

§ 236

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
BESLUT:
Bror Gammals och Stig Donning utses att justera dagens protokoll.
Protokolljustering sker torsdagen den 26 november 11.00 i pastorskansliet.

§ 237

GODKÄNNANDE OCH EVENTUELLA ÄNDRINGAR I
FÖREDRAGNINGSLISTAN
BESLUT:
Inga ändringar görs i föredragningslistan.

§ 238

ANSVARSPERSONER/SUPPLEANTER FÖR
KOSTNADSSTÄLLENA
BESLUT:
Kyrkorådet beslutar att utse personerna enligt bilaga 1 till kostnadsställeansvariga.

§ 239

BEHANDLING AV BEGRAVNINGSVÄSENDETS
AVGIFTER OCH KREMERINGSBIDRAG ÅR 2016
BESLUT:
Kyrkorådet beslutar att följande avgifter gäller inom begravningsväsendet år 2016
(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
120 € (120€)
Förvaring av stoft i bårhuset
– hemort Mariehamn
– annan hemort än Mariehamn *

ingen avgift
65 €* (65 €)
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*Avgiften omfattar en förvaring om högst 14 dagar. Därefter debiteras avgiften
förhöjd med 50 %
Gravöppningsavgift, kistgrav
– hemort Mariehamn 50 % av fullt pris
284,40 € (274,75 €)
– annan hemort än Mariehamn
568,80 € (549,50 €)
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
65 € (65€)
Avgift för gravskötsel 10 år (sommarskötsel)
600 € (600€)
Kremeringsbidrag för personer med hemort Mariehamn
770 € (700€)

§ 240

SAMMANTRÄDESARVODEN FÖR DE FÖRTROENDEVALDA
ÅR 2016
BESLUT:
Kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige följande:
Följande arvoden erläggs under år 2016 för förtroendevaldas sammanträden i
församlingens förvaltningsorgan:
Mom.1
Kyrkofullmäktige, kyrkorådet, kyrkorådets ekonomiska sektion 61,00 €/
sammanträde.
Direktioner, kommissioner och valnämndens ledamöter 42,00 €/sammanträde.
Övriga sammankomster, 42,00 €/sammankomst. Dock erläggs arvoden för max. två
övriga sammankomster per år.
Mom.2
Till förtroendevald som avlägsnar sig från sammanträde och inte deltar i detsamma
under minst hälften av den protokollförda totala sammanträdestiden, erläggs 1
mom. nämnt grundarvode sänkt med 50 %.
Till förtroendevald, vilken fungerar som ordförande för förvaltningsorgan, erläggs
till medlem utgående grundarvode förhöjt med 50 %.
Till kyrkofullmäktiges ordförande och viceordförande erläggs för deltagande i
kyrkorådets sammanträden samma arvode som till medlem i kyrkorådet.
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Till kyrkorådets viceordförande och annan medlem i kyrkorådet erläggs för
deltagande i kyrkofullmäktiges sammanträde arvode enligt samma grunder som till
kyrkofullmäktige.
Till kyrkorådsmedlem, vilken på förordnande av kyrkorådet deltar i direktions
sammanträde, erläggs arvode enligt samma grunder som till medlem i direktion.
Därutöver erhåller kyrkofullmäktiges ordförande ett årsarvode om 810,00 € och
kyrkorådets viceordförande erhåller ett årsarvode om 2 570,00 €.
Under den dag eller de dagar som valförrättningar pågår erhåller valnämndens
ledamöter och valbiträden ett timarvode om 17,00 €/timme. Dessa dagar erhåller
valnämndens ledamöter inga sammanträdesarvoden.

§ 241

FÖRSLAG TILL VEP 2016-2018 FÖR MARIEHAMNS
FÖRSAMLING
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att förelägga bifogat förslag till budget för år 2016 samt VEP
för åren 2017-2018 för kyrkofullmäktiges godkännande.

§ 242

ÄNDRING I PERSONALSITUATIONEN INOM
FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
BESLUT:
Kyrkorådet besluter enligt följande:
- att, i enlighet med Kyrkolagen kapitel 6 paragraf 11 punkt 4, förflytta
kyrkvaktmästare Toni Högbäck till tjänsten som arbetsledare från och med 1
januari 2016 tillsvidare, med en prövotid om sex månader,
- att, i enlighet med Kyrkolagen kapitel 6 paragraf 11 punkt 7, förflytta gårdskarl
André Lindholm till tjänsten som kyrkvaktmästare från och med 1 januari 2016
tillsvidare, med en prövotid om sex månader.
Kyrkorådet besluter vidare att om Toni Högbäck återgår till sin tidigare tjänst som
kyrkvaktmästare under prövotiden så återgår även André Lindholm till sitt tidigare
anställningsförhållande som gårdskarl i arbetsavtalsförhållande.

§ 243

ÄNDRING AV ARBETSTID – GÅRDSKARL JARMO TUOKKO
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att utöka arbetstiden för gårdskarl Jarmo Tuokko från 60
procent av heltid till heltid för tiden 1 januari 2016 – 31 mars 2016.
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§ 244

FÖRLÄNGNING AV ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE DIAKONIARBETARE
BESLUT:
Kyrkorådet besluter att förlänga anställningen i arbetsavtalsförhållande för
diakoniarbetare Caroline Parker från och med 1 januari 2016 till och med 30 juni
2017.

§ 245

KONFIDENTIELLT ÄRENDE - personalärende

§ 246

ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM

Bilaga
1-2/§246/15

•
•
•
•

Kyrkoherdens beslutsförteckning / utse förvaltningssekreteraren till
administratör för bokningsprogrammet Katrina
Kyrkoherdens beslutsförteckning / utse trädgårdsarbetaren till vikarie för
informatören
Kyrkostyrelsens cirkulär nr 23-24
Direktionens för diakoni och mission protokoll nr 5

BESLUT:
Kyrkorådet antecknar ärendena för kännedom.

§ 247

EVENTUELLA ÖVRIGA ÄRENDEN
BESLUT:
Inga övriga ärenden upptas till behandling.

§ 248

BESVÄRSANVISNING OCH ANVISNINGAR OM
RÄTTELSEYRKANDE

Bilaga
1/§248/15

Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning meddelas.

§ 249

SAMMANTRÄDET AVSLUTAS
Ordförande avslutar sammanträdet kl 17.20.

