
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 2019-05-09 
Kyrkorådet 

 

 

     

  

 

 

Plats och tid: Församlingsgården, Övertorneå 

Måndagen den 9 maj, 2019, kl 16,00 – 17.00 

 

Beslutande: Roland Hedlund (s) ordf.  

 Monica Simu (c) v.ordf. 

Vega Kihlström (s) sekreterare  

Stig Lampinen (t)  

Roland Raattamaa (t) tjg. ersättare 

Malin Kondor (s) tjg. ersättare 

Ove Kohkoinen (t) 

Bengt Ersson (t) 

 

 

Håkan Ögren, vice.  kyrkoherde 

                      
 

Övriga: Bror Noppa ( c) 

 Sture Larsson (s) 

 

 

 

Utses att justera: Stig Lampinen 

 

Justeringens tid och plats: 2019 – 05  - 13                         Övertorneå Församlingsexp: §§ 44 – 47 

Underskrifter: 

Sekreterare ….………………………. 

Vega Kihlström 

 

Ordförande: …………………………. 

Roland Hedlund 

 

Justerare: …………………………. 
                          Stig Lampinen  

 
BEVIS 

 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ: Övertorneå Församling, Kyrkorådet 

Sammanträdesdatum: 2019-05-09 

Datum för anslags uppsättande:        2019-05-13 

Datum för anslags nedtagande:         2019-06-04 

 

Förvaringsplats för 

protokoll: Övertorneå församlings kyrkoarkiv 

 

Underskrift: ………………………………………….. 

Förv.ass Göta Persson



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 2019-05-09 
Kyrkorådet 

 

 

     

  

 

KR § 44 

 

Vik Kyrkoherde Håkan Ögren  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 § 45 

 

Val av protokollsjusterare samt fastställande av ärendelista 

 

Kyrkorådet beslutar 

 

att     utses Stig Lampinen att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 att    fastställa ärendelistan 

 

 

KR § 46 

Omprövning av delbeslut ang. tillsättning av ny kyrkoherde. 

 

Kyrkorådet beslutar  

att    kyrkorådets beslut,  §37 2019-05-09,  upphävs och ersätts med att provanställning      

inte kommer att  tillämpas vid anställningen av Heli Pruikkonen  som kyrkoherde 

för Övertorneå församling. 

 Stig Lampinen, Ove Kohkoinen och vice. kyrkoherde Håkan Ögren reserverar sig 

muntligen mot beslutet. 

 

Ärendebakgrund: 

Kyrkorådet beslutade den 29 april att erbjuda Heli Pruikkonen tjänsten som 

kyrkoherde i Övertorneå församling – beslutet var enhälligt. (§ 37, 2019-04-29) 

 

Efter samtal med Heli Pruikkonen meddelar hon att en provanställning som 

kyrkoherde inte är aktuellt. Hon är mycket intresserad av tjänsten men har då för 

avsikt att säga upp sig som kyrkoherde i Jukkasjärvi församling och bosätta sig i 

Övertorneå och inköpa en fastighet. 

Ordf. har varit i kontakt med Stiftet och Sv.Ky. Arbetsgivarorganisation  för att 

inhämta synpunkter på den uppkomna situationen. 

En tydlig avrådan att provanställa en kyrkoherde som redan innehar en sådan tjänst 

framkommer i svaren från SKA.  

 

 
                     KR § 47 

Mötets avslutande 

Ordförande tackar ledamöterna och vik. kyrkoherden  och förklarar 

därmed mötet avslutad. 


