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Ärendelista/ Innehållsförteckning: 

 

§ 30 Inledning - öppnade 

 

§ 31 Val av protokollsjusterare 

 

§ 32 Årsredovisning 2018 

 

§ 33 Verksamhetsberättelse 

 
§ 34 Föregående protokoll 

 

§ 35 Ekonomisk rapport 

 

§ 36 Tilläggsanslag  konsertverksamhet 

 

§ 37  Tillsättning av ny  kyrkoherde  

 

§ 38 Rapport- verksamhet 

 

§ 39  Personalärenden 

 

§ 40            Anhållan om bidrag: 

    Pello församlingsgård 

     Föreningen Gränslösa läger 

    Sv.ky. internationella arbete 

 

§ 41 Kollekter 

 

§ 42 Rapporter 

 

§ 43              Mötets avslutande 
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KR § 30 

 

Inledning – öppnande 

 

Kyrkoherde Simo Rundgren inleder med psalm och bön. 

Ordförande Roland Hedlund hälsar alla välkomna. Uppropet över närvarande ledamöter sker 

efter fastställd lista varefter ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 
 

 

 

KR § 31 

 

Val av protokollsjusterare samt fastställande av ärendelista 

 

Kyrkorådet beslutar 

 

att     utses Stig Lampinen  att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 att    fastställa ärendelistan 

 

 

 

KR § 32 

 

Årsredovisning  för räkenskapsåret 2018  

  

Kyrkorådet beslutar  

 

att godkänna årsredovisnigen 

att  förseslå fullmäktige att fastställa årsredovisningen enligt kyrkorådets förslag. 

       

  

Ärendebeskrivning: 

Samtliga ledamöten har fått årsredovisningen som en bilaga till kallelsen.  

Årsredovisningen innehåller följande delredovisningar:  

  

1. Förvaltningsberättelse  

2. Resultaträkning  

3. Balansräkning  

4. Samt noter till redovisningarna.  

  

Årsredovisningen föredras av Tuulikki Norén via länk.   

___________________ 
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KR § 33 

 

Verksamhetsberättelse /förvaltningsberättelse 

  

 

Kyrkorådet beslutar  

 

att  godkänna framtagen verksamhetsberättelse/förvaltningsberättelse  för år 2018  samt 

att   delge kyrkofullmäktige handlingarna.                         

 

Ärendebeskrivning: Föreligger framtagen verksamhetsberättelse för kyrkorådet år 2018.  

Verksamhetsberättelsen är framtagen av kyrkoherde Simo Rundgren med en kortare 

redovisning av verkställda beslut i kyrkorådet, upprättad av kyrkorådets ordf. 

 

_____________________  

  

KR § 34  
 

Föregående mötesprotokoll 

 

Kyrkorådet beslutar 

 

att föregående mötesprotokoll läggs med beaktan till handlingarna.  

Ärendebeskrivning: 

1. Rekryterings handläggning ang. kyrkoherdetillsättningen har genomförts. Behörighetsprövning har 

fastställts av Domkapitlet. Ärendet tastillsättanden.  Intervjuer har genomförts med samtliga 

sökanden. Samråd med stiftet har skett vid två olika tillfällen. 

 

2. Feriearbetande ungdomar kommer att anställas i samråd med Övertorneå kommun.  

 

3. Klockstapelmålningarna – dokumentationen av målningarna startar den 3 juni 2019. 

 

4. Skydds – och brandsyns kontroll har genomförts. Protokoll är upprättade och blir föremål för 

handläggning vid kommande kyrkorådsmöte. 

 

5. Förste vaktmästaren kommer att lägga ut den  uttjänade släpvagnen på anbud. Ej gjorts 

tidigare på grund av snömängden 

 

            ______________________ 
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KR § 35 

Ekonomisk rapport (jan – mars  2019) 

 

Kyrkorådet beslutar   

att lägga rapporten med beaktan till handlingarna 

 

Ärendebeskrivning: 

Riktpunkten för perioden är ca 25%.  Rapporten har tillsänts samtliga ordinarie ledamöter. 

 

 

 

 

KR § 36 

 

Tilläggsanslag konsertverksamheten 

 

Kyrkorådet beslutar  

att    avsatta medel för inköp av elorgel till Hietaniemi kyrka överförs till            

konsertverksamheten. 

att     kyrkoherden uppdras att omdisponera 13.000 kr till konsertverksamheten inom de   

befintliga  budgetramarna. 

 

Ärendebeskrivning: 

 
I skrivelse till kyrkorådet påtalar kantor Marja Mustakallio att konsertverksamheten för 

verksamhetsår 2019 är underfinansierad.  

I budgeten finns avsatta medel för instrument till Hietaniemi kyrka på 7000 kr. 

Förslaget är att dessa medel överförs till konsertverksamheten och att kyrkoherden gör en 

omdisponering i  budgetramen så konsertverksamheten tillför ytterligare 13.000 kr. 

Ramen är fastställd av fullmäktige och går ej att ändra av kyrkorådet. 

 

__________________ 
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KR § 37 

Tillsättning av ny kyrkoherde 

 

Kyrkorådet beslutar  

att     Heli Pruikkonen erbjuds tjänsten som kyrkoherde för Övertorneå församling med en 

provtjänstgörnings period på sex månader. Beslutet var enhälligt. 

Ärendebakgrund: 

Kyrkoherde Simo Rundgren avslutar sin anställning i Övertorneå församling då han har för 

avsikt att gå i pension. 

1. Rekryteringsgruppen har genomfört intervjuer med samtliga sökanden.   

2. Referenser har inhämtats på alla sökanden.  

3. Förhandlingar har genomförts med samtliga arbetstagarorganisationer som 
församlingen äger kollektivavtal med. (Kommunal, Vision, Sv.ky. akademiker  förbund och 

Lärarförbundet) 

 

4. Skrivelse från Marja Mustakallio har inkommit till kyrkorådet. (bilaga i kallelsen) 

5. Skrivelse från Mats Nygård har delgivits rekryteringsgruppen. (bilaga i kallelsen) 

Rekryteringsgruppen förordar Heli Pruikkonen som ny kyrkoherde i Övertorneå församling. 

Beslutet var ej enhälligt.  

 

 

§38 

Rapport från verksamheten 

Kyrkorådet beslutar 

att    lägga rapporten med beaktan till handlingarna. 

 

Kyrkoherde Simo Rundgren redogör för verksamheten från den 1 januari fram till den 22 

april 2019.  
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KR § 39 

Personalärenden 

Kyrkorådet beslutar 

 
att    godkänna Eva Erssons uppsägning 

att    anställa  Håkan Ögren som komminister fram till den 30 juni 2019 

att    kyrkoherden uppdras att finna hållbara lösningar gällande  personalsituationen  inom                  

kyrkomusiken. 

att    i övrigt lägga rapporten till handlingarna 

 

Kyrkoherden rapporterar om det aktuella personalläget. 

Ärendebeskrivning: 

Diakonen Eva Ersson har inlämnat en uppsägningsskrivelse till kyrkorådet. Hon har varit 

tjänstledig  under 6 månader för att pröva på annat arbete i kommunen. (D.nr KR 2019-13) 

Vaktmästaren Erik Krantz har meddelat kyrkorådet att han lämnar sin tjänst från den 1 

december 2019 – anledningen i skrivelsen är pensionsavgång. (D.nr KR 2019-02) 
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KR§ 40 

Anhållan om bidrag 

Kyrkorådet beslutar 

 
att  bevilja Pello församlingshem  40.000 kr. för verksamhetsår 2019 

att  bevilja Föreningen Gränslösa Läger ett bidrag på 5.000 kr. för verksamhetsår 2019. 

att  en av församlingskollekterna tillfaller Svenska kyrkan internationella arbete. 

Ärendebeskrivning: 

1. 

Pello församlingshem har inlämnat en ansökan om bidrag från Övertorneå församling till ett 

belopp motsvarande 60.000 kr. Pello församlingshem har tidigare erhållit 40.000 kr. vilket 

reducerades  med 4.000 kr då Pello församlingshem beviljades ett avskrivningslån på 60.000 

kr. för energibesparande åtgärder. (Kr § 10 3013-03-14). Som bilagor har Pello 

församlingshem bifogat:  
 

1. Sammanträdesprotokoll Kr 2013-03-1 

2. Årsmötesprotokoll.  

3. Balansrapport  2018.  

4. Resultatrapport 2018 

 

Bidragen prövas årligen av kyrkorådet, och belastar konto 5800 – 6993. Kyrkorådet har som princip 

att kollekterna tillfaller de fristående kyrkorna när gudstjänster firas i dessa kyrkor. Under 2018 

erhöll Pello församlingshem 17.759 kr i kollekter. 

 

2. 

Föreningen Gränslösa Läger ansöker om bidrag för att ha ett läger som ska äga rum mellan den 10-

19 juli 2019. 

Någon ekonomisk redogörelse för föreningens ekonomi har ej delgivits. Lägret som anordnas för 

28:e gången vänder sig i första hand mot funktionshindrade. Antalet deltagare har minskat från 52 

till ca 40 under den tid lägret anordnats. Deltagarna kommer från Pajalas kransförsamlingar med 10 

till 12 deltgare från Övertorneå församling. 

Efter samtal med ordf. Nils Palovaara finns inga möjligheter att bedriva lägret utan bidrag från 

utomstående.  2017 erhöll föreningen 3.000 kr från Övertorneå församling. 

3.  

Svenska kyrkans internationella arbete vädjar om anslag i den kommande budgetprocessen. 
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KR § 41 

 

 

Kollekter  

 

Kyrkorådet beslutar  

att  kollekten den 3 juni Sönd. Före pingst tillfaller                Sv.Ky. Internationella arbete 

att  kollekten den 10 juni Annandag pingst  tillfaller              Beslut av präst och kyrkvärd 

att  kollekten den 23 juni Den helige Johannes  

döparens dag tillfaller                                                               Aunesgården  

att  kollekten den 7 juli 3:e sönd. e. Trefaldighet  tillfaller      Koivumaa fäbod 

att  kollekten den 14 juli 4:e sönd. e. Trefaldighet  tillfaller    Beslut av präst och kyrkvärd  

att  kollekten den 26 juli 6:e sönd. e. Trefaldighet  tillfaller    Beslut av präst och kyrkvärd 

 

 

Ärendebeskrivning: 

I enlighet med bifogad bilaga har församlingen att besluta om sex  kollekter 

under perioden 1 juni 2019 till 30 juli 2019.   

Under sommarhalvårte firas många gudstjänster ute i byarna som också fått stå 

som kollektmottagare vid dessa gudstjänster. 

 

Kollektansökningar hr inkommit från: 

 

1. Furuboda 

2. Frälsnings armen 

3. Ceredo 

4. Abrigo Rainha Silvia 
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KR § 42 

 

Rapporter/delgivningar 

 

Kyrkorådet  beslutar  

att  lägga rapporterna och delgivningarna till handlingarna 

 

Ärendebeskrivning: 

 

 Genomförandet av brand- och skyddsrond. 

 Inlämnad ansöka bygglov  

 Arrendeavtal - Övertorneå kommun (Jordfickor) 

 Ordförandeträff  11 sep. 2018 

 Biskopsvisitation 8-9 oktober 2020, återbesök 11 oktober 2020. 

 Revisionsrapport / granskningsrapport / Revisorerna 

 Utbildningsdag DeDu – Haparanda  

 

Förste vaktmästare och kr. ordf deltog i utbildningsdagen, 2019-04-03, om det digitala 

programmet DeDu. Programmet som Stiftet upphandlat  från DeDu.se. Programmet 

innehåller möjlighet att registrera alla anläggningar, följa upp ärendehanteringen via 

datorn, registrera FU (förebyggande underhåll), registrera PU (planerad underhåll),  

registrera besiktningar, föra in entreprenader och registrera energiförbrukningen i alla 

fastigheter. 

Vidare finns möjligheten att via hemsidan göra felanmälningar med möjlighet till 

återkoppling till anmälaren. Rapportverktyg finns i programmet. 

Stiftet kommer att stå för kostnaderna för en användare, om fler användare registreras 

kommer kostnaden att var 170 kr / månad. 

En uppföljning av utbildningsdagen kommer att genomföras. 

 

 

 

 

 

 

KR § 43 

 

Mötets avslutande 

 

Ordförande tackar ledamöterna och kyrkoherden för ett givande sammanträde 

och förklarar därmed mötet avslutad. 
 

 

 


