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SAMMANTRÄDET ÖPPNAS
Sammanträdet öppnas k1.16.20. Ordförande/kyrkoherde Mari Puska inleder med
andakt.

& 191

LAGLIGHET

OCH BESLUTFÖRHET

Konstateras att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

& 192

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

FÖRSLAG:
Ann-Christina

Kj eldsen och Titti Sundblom

utses att justera dagens protokoll.

Protokolljustering sker torsdagen den 2 december 2021 kl. 11.00 i pastorskansliet.
BESLUT:
Ann-Christina Kj eldsen och Titti Sundblom utses att justera dagens protokoll.
sker torsdagen den 2 december 2021 kl. 11.00 i pastorskansliet.
Protokolljustering

&193

GQDKÄNNANDE OCH EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR I
FOREDRAGNINGSLISTAN
FÖRSLAG:
Tf ekonomichefen föreslär att ett extra ärende, ”Anskaffning av en Avant 640 hjullastare”,

läggs till i föredragningslistan

under & 214.

BESLUT:
Kyrkorädet besluter att godkänna föredragningslistan med ett extra ärende,
”Anskaffning av en Avant 640 - hjullastare”,

som tas upp till behandling

& 214.
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KYRKOFULLMÄKTIGES

Bilaga
1/5194/21

beslut är
P ä kyrkorädet ankommer enligt KL 10:6 att tillse att kyrkofullmäktiges
lagliga. Beslutsförteckningen
Hän kyrkofullmäktiges
sammanträde den 9
november 2021 har blivit granskad.
KYRKOHERDENS

BESLUT — LAGENLIGHET

FÖRSLAG:

Kyrkorädet konstaterar att kyrkofullmäktiges beslut frän sammanträdet den 9
november 2021 har blivit granskade.

BESLUT:
Kyrkorädet konstaterar att kyrkofulhnäktiges beslut Hän sammanträdet den 9
november 2021 har blivit granskade.

Protokolljusterarnas

signaturer.

Ann-Christina Kjeldsen
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KYRKORÄDETS SAMMANTRÄDESDAGAR — VÄREN 2022
Kyrkorädet sammanträder i regel p ä tisdagar kl 16.15 i Prästgärdssalen eller i
nägon av församlingens övriga lokaler. Vid behov kallas kyrkorädet till
sammanträde för att behandla ärenden av brädskande natur.
Kyrkofullmäkti ge sammanträder efter vissa av nedanstäende sammanträdesdagar
för kyrkorädet, förslagsvis tisdagen den 22 mars och tisdagen den 3 1 maj.

KYRKOHERDENS FÖRSLAG:
Kyrkorädet beslutar att kyrkorädet sammanträder följande tisdagar kl. 16.15 under
värterminen är 2022: 1 8 januari, 1 5 februari, 8 mars, 5 april, 1 0 maj, 1 4 juni och 23
augusti samt vid behov för att behandla ärende av brädskande natur.

BESLUT:
Kyrkorädet beslutar att kyrkorädet sammanträder följande tisdagar kl. 16.15 under
värterminen är 2022: 18 januari, 1 5 februari, 8 mars, 5 april, 1 0 maj, 1 4 juni och 23
augusti samt vid behov för att behandla ärende av brädskande natur.

Protokolljusterarnas
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KOLLEKTPLANEN FÖR ÄR 2022
Bifogat finns ett förslag till kollektplan för är 2022.
1. När kollekten är märkt med en * betyder det att det, är en kollekt som
församlingen själv fär välja.
2. När kollekten är märkt med (S) betyder det att kollekten är obligatorisk, men
församlingen Väljer Vilken dag denna kollekt skall uppbäras.
3 . När kollekten är märkt (R) är det frägan om en frivillig kollekt som
kyrkostyrelsen rekommenderar att skall uppbäras (samtliga rekommenderade

finns med i kollektplanen).
4. När det inte finns nägot tecken framför kollekten är det en kollekt som
kyrkostyrelsen fastställt pä bestämd helgdag.
Ifall det under äret inträffar nägot oförutsett som kräver ett humanitärt hj älpbehov,
beslutar kyrkoherden om ändring av planen, vilket beslut ges kyrkorädet för
kännedom.

KYRKOHERDENS FÖRSLAG:
Kyrkorädet beslutar att fastställa kollektplanen for är 2022 och beslutar vidare att
ifall det under äret inträffar nägot oförutsett som kräver ett humanitärt hjälpbehov,
beslutar kyrkoherden om ändring av planen, vilket beslut delges kyrkorädet for
kännedom.

BESLUT:
Kyrkorädet beslutar att fastställa kollektplanen for är 2022 och beslutar vidare att
ifall det under äret inträffar nägot oförutsett som kräver ett humanitärt hjälpbehov,
beslutar kyrkoherden om ändring av planen, vilket beslut delges kyrkorädet för
kännedom.

Expediering: prästerna, ekonomikontoret

och vaktrnästarna.

Mötet ajourneras kl. 16.35.
Mötet äterupptas kl. 17.1 5.

Protokolljusterarnas

46/4/

signaturer.

Ann-Christina Kjeldsen

Protokollet justerat den 02.12.2021.
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EXTERNA AVGIFTER FÖR LEMBÖTE LÄGERGÄRD
OCH HUSMORSTJÄNSTER

INOM STADEN

De externa avgifterna tillämpas dä lägergärden utnyttjas för verksamhet som inte är
församlingens egen. Priserna innehäller mervärdesskatt.
EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:
Kyrkorädet beslutet att följande externa avgifter tillämpas är 2022.

Lemböte lägergärds externa avgifter är inkl. moms.

Beloppen inom parentes anger 2021 ärs priser.

65+ är
€
4,50 (4,50)
9,20 (9,20)
4,90 (4,90)
11,80 (11,80)

18—65 är
€
7,00 (7,00)
10,40 (10,40)
4,90 (4,90)
13,00 (13,00)

3,70 (3,70)

4,20 (4,20)

7-17 är
Frukost
Lätt mältid
Kaffe med bröd
Stadig mältid

Kvällsmäl

32,50 (32,50)
23,50 (23,50)
Logi
72,00 (72,00)
57,60 (57,60)
Helpension/dygn
20-50 (20-50)
20-50 (20-50)
Gruppmeny:*
Kan bestä av förrätt,
varmrätt och efterrätt
till t.ex. dop, bröllop, etc.
* Gruppmenyn offereras av lägergärdsföreständaren
Priset kan variera mellan 2 0 till 5 0 € beroende pä beställarens önskemäl.
Barn 3-6 är, 50 % av priserna i kategori barn 7-17är.
Barn under 3 är inga avgifter.

För andra samlingsutrymmen än undervisningssalen debiteras en avgift om
50 € (50 €).
.

Avgift för undervisningssalen

100 € (100 €)

-avgiften debiteras inte Vid dop om minst ena föräldern är medlem i
Mariehamns

.

församling.

Avgift för retreatverksamhet som Mariehamns församling arrangerar
l 10 €/tillfalle (110 €)
Medlem i Mariehamns församling
Medlem i evangelisk luthersk församling

200 €/tillfalle (200 €)

Ovriga deltagare

250 €/tillfälle (250 €)

Rabatter

Protokolljusteramas
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Älands Prosteriiörening erhäller 40 % rabatt.
Övriga äländska evangelisk lutherska församlingar erhäller 40 % rabatt frän
extern prislista vid Vistelse pä Lemböte lägergärd när det är fräga om de
gemensamma

kursavsnitten

inom ungledarutbildningen

tillsammans

med

ungdomar frän Mariehamns församling. Vid övriga tillfällen erhäller övriga
äländska evangelisk lutherska församlingar 15 % rabatt.

.

Mariehamns stads skolor erhäller 15 % rabatt.
ANT-läger, Röda Korset, Folkhälsan, Rädda Barnen, Emmaus,
Fredsföreningen samt Katapult erhäller 1 5 % rabatt.
Under perioden 1.10 — 30.4 (mändag — torsdag) beviljas 15 % rabatt pä login.
Rabatten gäller inte i kombination med andra rabatter.

Kyrkoherden,

ekonomichefen

samt personalsekreteraren

kan som tjänstemanna—

beslut efter anhällan besluta om att bevilj a rabatter utöver ovan nämnda rabatter.
I priserna ingär fri användning av bastu, grillplats, bätar, sport och iiitidsutrustning,
m.m.
Övriga
.
.

villkor
Vid avbokning senare än tvä veckor före ankomst förbehäller sig
församlingen rätt att debitera kunden 40 % av beräknad totalkostnad.
Uthyrning av Lemböte lägergärd för retreatverksamhet förutsätter att
deltagarna i retreatverksamheten
är införstädda med att annan verksamhet
samtidigt kan iörekomma vid lägergärden.

Husmorstj änster inom staden

externa

avgifter

Beloppen inom parentes anger 2021 ärs priser. Samtliga priser är inkl. moms.

Kaffe med bröd

4,90 € (4,90)

Mellanmäl

3,60 € (3,60)

(barn, ungdom)

Lätt mältid
Stadig mältid

10,40 € (10,40)
13,00 € (13,00)

.

Barn 3-6 är, 50 % av priserna.

'

Barn under 3 är inga avgifter.

kan som tjänstemanna—
Kyrkoherden, ekonomichefen samt personalsekreteraren
beslut efter anhällan besluta om att bevilj a rabatter utöver ovan nämnda rabatter.

BESLUT:
Kyrkorädet besluter att följande externa avgifter tillämpas är 2022.
Protokolljusteramas signaturer. Protokollet justerat den 02.12.2021.
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Lemböte lägergärds externa avgifter är inkl. moms.

Beloppen inom parentes anger 2021 ärs priser.

18—65 är
€
7,00 (7,00)
10,40 (10,40)
4,90 (4,90)
13,00 (13,00)
4,20 (4,20)
32,50 (32,50)
72,00 (72,00)
20-50 (20-50)

65+ är
€
4,50 (4,50)
9,20 (9,20)
4,90 (4,90)
11,80 (11,80)
3,70 (3,70)
23,50 (23,50)
57,60 (57,60)
20-50 (20-50)

7-17 är

Frukost
Lätt mältid
Kaffe med bröd
Stadig mältid
Kvällsmäl
Logi
Helpension/dygn
Gruppmeny:*
Kan bestä av förrätt,
varmrätt och eRerrätt
till t.ex. dop, bröllop, etc.
* Gruppmenyn offereras av lägergärdsföreständaren
Priset kan variera mellan 2 0 till 50 € beroende pä beställarens önskemäl.
Barn 3-6 är, 50 % av priserna i kategori barn 7-17är.
Barn under 3 är inga avgifter.
debiteras en avgifc om
än undervisningssalen
För andra samlingsutrymmen

50 € (50 €).
AvgiR för undervisningssalen 100 € (100 €)
-avgiften debiteras inte vid dop om minst ena föräldem är medlem i
Mariehamns församling.
som Mariehamns
Avgift för retreatverksamhet
Medlem i Mariehamns församling
Medlem i evangelisk luthersk församling
Ovriga deltagare

församling arrangerar
110 €/tillfälle (110 €)
200 €/tillfalle (200 €)
250 €/tillfalle (250 €)

Rabatter

Älands Prosteriförening erhäller 40 % rabatt.
Övriga äländska evangelisk lutherska församlingar erhäller 40 % rabatt fi'än
extern prislista Vid vistelse pä Lemböte lägergärd när det är B'äga om de
tillsammans med
gemensamma kursavsnitten inom ungledarutbildningen
ungdomar frän Mariehamns församling. Vid övriga tillfällen erhäller övriga
äländska evangelisk lutherska församlingar 15 % rabatt.
Mariehamns stads skolor erhäller 1 5 % rabatt.
ANT-läger, Röda Korset, Folkhälsan, Rädda Barnen, Emmaus,
Fredsföreningen samt Katapult erhäller 15 % rabatt.
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Under perioden 1.10 — 30.4 (mändag — torsdag) beviljas 15 % rabatt pä login.
Rabatten gäller inte i kombination med andra rabatter.

Kyrkoherden, ekonomichefen samt personalsekreteraren kan som tjänstemanna—
beslut efter anhällan besluta om att bevilja rabatter utöver ovan nämnda rabatter.
I priserna ingär fn' användning av bastu, gn'llplats, bätar, sport och iiitidsutrustning,

m.m.

Övriga villkor
.

Vid avbokning senare än tvä veckor före ankomst förbehäller sig

'

församlingen rätt att debitera kunden 40 % av beräknad totalkostnad.
Uthyrning av Lemböte lägergärd för retreatverksamhet förutsätter att
deltagama i retreatverksamheten
är införstädda med att annan verksamhet

samtidigt kan förekomma vid lägergärden.
Husmorstj änster inom staden externa avgifter

Beloppen inom parentes anger 2021 ärs priser. Samtliga priser är inkl. moms.
Kaffe med bröd
Mellanmäl

4,90 € (4,90)

(barn, ungdom)

Lätt mältid
Stadig mältid
.
.

3,60 € (3,60)

10,40 € (10,40)
13,00 € (13,00)

Barn 3-6 är, 5 0 % av priserna.
Barn under 3 är inga avgifter.

Kyrkoherden, ekonomichefen samt personalsekreteraren kan som tjänstemannabeslut eRer anhällan besluta om att bevilja rabatter utöver ovan nämnda rabatter.

Expediering:
löneräknare,

Protokolljusteramas

signaturer.

hlö/C,

Ann-Christina Kjeldsen

församlingsvärdinna,
kyrkoherde, lägergärdsf'oreständare,
bokförare, informatör, byräsekreterare, förvaltningsselqeterare.
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justerat den 02.12.2021.
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INTERNA AVGIFTER FÖR LEMBÖTE LÄGERGÄRD OCH
HUSMORSTJÄNSTER INOM STADEN
D e interna avgifterna tillämpas endast inom den interna redovisningen
inte externt. De interna avgiftema innehäller inte mervärdesskatt.

och säledes

EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:
Kyrkorädet besluter att följande intema avgifter tillämpas är 2022:
Lemböte lägergärd

Frukost
Lätt mältid
Kaffe med bröd
Stadig mältid
Kvällsmäl

2021
€
4,90
8,90
4,00
10,30
2,40

2022
€
4,90
8,90
4,00
10,30
2,40

30,50
18,00

30,50
18,00

Lasi

Helpension/lägdygn
Gruppmeny: *
Kan bestä av förrätt, varmrätt,

och efterrätt
*

Serveras Vid särskilda tillfällen

.

Barn 3-6 är, 50 % av priserna

.

Barn under 3 är inga avgifter

Husmorstjänster inom staden
Kaffe med bröd
Mellanmäl (bam, ungdom)
Lätt mältid

Stadig mältid

'

4,00 €
4,00 €
8,90 €
10,30 €

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

BESLUT:

Kyrkorädet besluter att följande intema avgifter tillämpas är 2022:
Lemböte lägergärd

Protokolljusteramas

signaturer.

wc,
Ann-Christina

Kjeldsen

Protokollet

justerat den 02.12.2021.

qzdš

Titti Sundblom

MARIEHAMNS FÖRSAMLING
Kyrkorädet

PROTOKOLL
Kallelsedatum

Nr 12/2021

24.11.2021

Sammanh'ädesplats

Sammanträdesdatum

Klockslag

Sida

Prästgärdssalen

30.11.2021

16.20-18.50

15

Frukost
Lätt mältid
Kaffe med bröd
Stadig mältid
Kvällsmäl
Logi
Helpension/lägerdygn
Gruppmeny:*
Kan bestä av förrätt, varmrätt,
och efterrätt
*

Serveras

.
.

Barn 3-6 är, 50 % av priserna
Barn under 3 är inga avgiRer

2021
€
4,90
8,90
4,00
10,30
2,40

2022
€
4,90
8,90
4,00
10,30
2,40

30,50
18,00

30,50
18,00

Vid särskilda tillfällen

Husmorstjänster inom staden
Kaffe med bröd
Mellanmäl (barn, ungdom)

4,00 €
4,00 €

Lätt mältid
Stadig mältid
'
'

8,90 €
10,30 €

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

Expediering: kyrkoherde, lägergärdsföreständare, församlingsvärdinna,
löneräknare,

Protokolljusteramas

Ann-Christina

signaturer.

Kj eldsen

bokförare,

informatör, byräsekreterare,

förvalmingssekreterare.

Protokollet justerat den 02.12.2021.

Titti Sundblom

MARIEHAMNS FÖRSAMLING
Kyrkorädet

PROTOKOLL
Kallelsedatum

Nr 12/2021

24.11.2021

Sammanträdesplats

Sammanträdesdatum

Klockslag

Sida

Prästgärdssalen

30.11.2021

16.20-18.50

16

g 199

MARIEHAMNS FÖRSAMLINGS ÖVRIGA AVGIFTER
ÄR 2022
EKONOMICHEFENS

FÖRSLAG:

Kyrkorädet besluter att följande övriga avgifter tillämpas är 2022:
Barnomsorgsavgifter

Bamomsorgsavgiftema är inte mervärdesskattepliktiga. D e högre beloppen inom
parentes avser avgift för barn vars Värdnadshavare inte är medlem i Mariehamns
församling. Barn till Värdnadshavare som är medlem i Mariehamns församling har
företräde till platser inom församlingens barnomsorg.
Dagklubbsavgift
Barnomsorgsavgift

175 € (190 €) per termin
enligt Mariehamns stads taxa, dock
minst 1 0 €!mänad

Eftermiddagsverksamhet

200 € (250 €) per termin

Eftermiddagsverksamhet pä morgonen

175 € (190 €) per termin

Fastigheter

D e externa hyrorna för fastigheter innehäller mervärdesskatt.
Hyra av S:t Görans församlingshem, Margaretagärden, S:t Märtensgärden och Villa
Carita för annan än församlingens verksamhet (inom parentes hyra är 2021) enligt
följande:

gtrymmen där mer än 30 personer fär plats

100 €/tillfalle (100)

Ovriga mindre utrymmen

50 €/tillfälle (50)

För regelbunden verksamhet, som äger rum flera gänger/termin, är hyran 65 €(65)
respektive 45 €(45)!tillfälle.
RABATTER
Kyrkoherdem ekonomichefen samt personalsekreteraren kan, som tjänstemanna—

beslut efter anhällan, besluta om att bevilja rabatt eller avgiftsfrihet för enstaka
arrangemang där insamlade medel tillfaller allmännyttiga ändamäl.

Arbetsledaren för kantorema i Mariehamns församling kan efter anhällan bevilja

musikstuderande som är medlem i Mariehamns församling rätt att öva avgiftsfn'tt i
ovanstäende fastigheter under perioden 01.06-31.08.

Protokolljusteramas signaturer. Protokollet justerat den 02.12.2021.

%

Ann-Christina Kjeldsen

0369

Titti Sundblom

MARIEHAMNS FÖRSAMLING
Kyrkorädet

PROTOKOLL
Kallelsedatum

Nr 12/2021

24.11.2021

Sammanträdesplats

Sammanträdesdatum

Klockslag

Sida

Prästgärdssalen

30.11.2021

16.20-18.50
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Kopieringsavgifter

Per sida, A4, färg
Per sida, A4, s/v
Per sida, A3,farg
Per sida, A3,s/v

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

Personal
0,40 €
0,10 €
0,70 €
0,20 €

BESLUT:

Kyrkorädet besluter att följande övriga avgifter tillämpas är 2022:
Barnomsorgsavgifter

Bamomsorgsavgifterna
är inte mervärdesskattepliktiga.
D e högre beloppen inom
parentes avser avgiR för barn vars värdnadshavare inte är medlem i Mariehamns
församling. Barn till värdnadshavare som är medlem i Mariehamns församling har
företräde till platser inom församlingens barnomsorg.
Dagklubbsavgift
Barnomsorgsavgift

Eftermiddagsverksamhet
Eftermiddagsverksamhet

pä morgonen

175 € (190 €) per termin
enligt Mariehamns stads taxa, dock
minst 10 €!mänad
200 € (250 €) per termin
175 € (190 €) per termin

Fastigheter

De extema hyrorna för fastigheter innehäller mervärdesskatt.
Hyra av S:t Görans församlingshem,

Margaretagärden,

S:t Märtensgärden

och Villa

Carita för annan än lörsamlingens verksamhet (inom parentes hyra är 2021) enligt
följande:

Utrymmen där mer än 30 personer fär plats
Ovriga mindre utrymmen

100 €/tillfälle (100)
50 €/tillfalle (50)

För regelbunden verksamhet, som äger rum flera gänger/termin,
respektive 45 € (45)/ tillfälle.

är hyran 65 € (65)

RABATTER

kan, som tjänstemannaKyrkoherden, ekonomichefen samt personalsekreteraren
beslut efter anhällan, besluta om att bevilj a rabatt eller avgiftsfrihet för enstaka
arrangemang där insamlade medel tillfaller allmännyttiga ändamäl.

Protokolljusteramas

signaturer.

%
Ann-Christina

Kj eldsen

Protokollet

justerat den 02.12.2021.

%*c

Titti Sundblom

MARIEHAMNS FÖRSAMLING

PROTOKOLL

Kyrkorädet

Kallelsedatum

Nr 12/2021
Sammanträdesplats

24.11.2021
Sammanträdesdatum

Klockslag

Sida

Prästgärdssalen

30.11.2021

16.20-18.50
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Arbetsledaren för kantorerna i Mariehamns församling kan efter anhällan bevilja
musikstuderande som är medlem i Mariehamns församling rätt att öva avgiftsfn'tt i
ovanstäende

fastigheter under perioden 01.06-31.08.

Kopieringsavgifter
Per
Per
Per
Per

sida, A4, färg
sida, A4, s/V
sida, A3,fa'.rg
sida, A3,s/v

Expediering:

Protokolljusteramas

signaturer.

%
Ann-Christina Kjeldsen

Externa
0,50 €
0,15 €
0,90 €
0,30 €

kopior

Personal
0,40 €
0,10 €
0,70 €
0,20 €

löneräknare,
dagklubbsledare,
daghemstöreständare,
kyrkoherde,
bokförare, informatör, byräsekreterare, förvaltningssekreterare.

Protokollet

justerat den 02.12.2021.

3363)

Titti Sundblom

MARIEHAMNS FÖRSAMLING
Kyrkorädet

PROTOKOLL
Kallelsedatum

Nr 12/2021
Sammanträdesplats
Prästgärdssalen

24.11.2021
Sammanträdesdamm
30.11.2021

g 200

Klockslag
16.20-18.50

Sida
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FÖRSLAG TILL EXTERNBUDGET FÖR MARIEHAMNS
FÖRSAMLING ÄR 2022

Kr 26.10.2021,

& 170

Bifogat föredragningslistan
linns diskussionsiörslaget
till VEP för ären 2022-2024.
Tf ekonomichefen har huvudsakligen berett budgetiörslaget utgäende &än planäret
2022 i gällande VEP samt rambudgeten enligt kyrkofullmäktiges
beslut 18.05.2021.

Bilaga

1/5170/21

VEP skall ännu kompletteras med planären 2023-2024 samt internbudget.

Budgetförslaget bygger pa en skattesats om 1,55 %.

Budgetiörslaget tillmötesgär i hög grad ansvarspersonemas anslagsäskanden.
Ansvarspersonerna

har inlämnat sina budgetförslag

samt verksamhetsplaner

och

följande förändringar jämfört med innevarande ärs budget kan noteras:
Allmän förvaltning.
- Kustens och Älandscentralregister

sköter kyrkobokföringen

huom. januari 2022.

Församlingsverksamhet
- inga särskilda förändringar

Begravningsväsendet
- inga särskilda förändringar
Fastigheter
- utarbeta en fastighetsstrategi

enligt kyrkostyrelsens

direktiv för att underlätta

balanseringen av ekonomin. Underhällsplanen inför strategiarbetet görs av extern
Erma
- reparation av orgeln i S:t Görans kyrka
- fasadrenovering av Pastorskansliet

- ätgärda simstranden Vid Lemböte lägergärd. Underlagsduk för att halla bort vass
och annan växtlighet
Investeringar

- byta ut den nuvarande kompaktlastaren Avant 635 mot en 640

35 000 €

- tillgänglighetsanpassning
av toalett vid servicehuset,
Begravningsplatsen
förverkligades inte är 2021. Anslaget behöver

50 000 €

höjas.

Finansiering
Den kalkylerade externa resultaträkningen i tf ekonomichefens förslag visar ett
underskott om 246 004 € till motsats frän rambudgetens överskott om 1 2 000 € . En
vilken lett till större avskrivningar än det
orsak är den nya avskrivningsplanen,
Protokolljusteramas

%

signaturer.

Ann—Christina Kjeldsen

Protokollet justerat den 02.12.2021.

(13653)
Titti Sundblom

MARIEHANINS FÖRSAMLING
Kyrkorädet

PROTOKOLL
Kallelsedatum

Nr 12/2021

24.11.2021

Sammanträdesplats

Sammanträdesdatum

Klockslag

Sida

Prästgärdssalen

30.11.2021

16.20-18.50
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budgeterats för i rambudgeten. Andra orsaker är en underhällsplan för fastighetema
som efterlrägas av bäde kyrkostyrelse samt revisor. Därtill har kostnaden pä ca
60 000 € för renoveringen av orgeln i S:t Görans kyrka förflyttats till är 2022.

Budgeten finansieras med församlingens kassareserv.
TF EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:
Bifogat diskussionsförslag

till VEP för ären 2022-2024

godkänns och föreläggs

kyrkofullmäktige för diskussion.

BESLUT:
Kyrkorädet besluter att bifogat diskussionsförslag

till VEP för ären 2022-2024

godkänns och röreläggs kyrkofullmäktige för diskussion.

Kfmge 09.11.21 5 48
BESLUT:
Kyrkofullmäkti ge besluter att anteckna diskussionsunderlaget
till Verksamhetsekonomiplan för ären 2023-2024 samt Budget 2022 för kännedom.

Kr 30.11.2021,

och

& 200

Enligt KO 15 kap 1 & stadgas att rör varje räkenskapsär skall senast i december
skall
nästföregäende är antas en budget för församlingen. Räkenskapsäret
sammanfalla
med kalenderäret.
I samband med att budgeten godkänns skall
kyrkofullmäktige dessutom godkänna en verksamhets- och ekonomiplan som gäller

lör minst tre är. Budgetäret är verksamhets- och ekonomiplanens första är. I budgeten

Bilaga

1/5200/21

och i verksamhets- och ekonomiplanen
godkänns mälen för församlingens
verksamhet och ekonomi. Budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen skall
göras upp s ä att förutsättningarna för skötseln av församlingens uppgifter tryggas.
Bifogat föredragningslistan
finns förslaget till budget för är 2022 samt VEP för ären

2023—2024. Tf Ekonomichefen har huvudsakligen berett budgetförslaget utgäende
frän planäret 2022 i gällande VEP samt rambudgeten enligt kyrkofullmäktiges
beslut 18.05.2021.
Budgetförslaget

bygger pä en skattesats om 1,55 % .

Budgetförslaget tillmötesgär i hög grad ansvarspersonemas anslagsäskanden.
Ansvarspersonerna
har inlämnat sina budgettörslag samt verksamhetsplaner
följande törändringar jämfört med innevarande ärs budget kan noteras:
Allmän

och

förvaltning.

- Kustens och Älandscentralregister sköter kyrkoboktöringen from. januari 2022.
Protokolljusterarnas

%%

Arm-Christina

signaturer.

Kj eldsen

Protokollet justerat den 02.12.2021.

$&)

Titti Sundblom

MARIEHAMNS FÖRSAMLING
Kyrkorädet

PROTOKOLL
Kallelsedatum

Nr 12/2021

24.11.2021

Sammanträdesplats

Sammanträdesdatum

Klockslag

Sida

Prästgärdssalen

30.11.2021

16.20-18.50
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Församlingsverksamhet

- inga särskilda förändringar
Begravningsväsendet

- inga särskilda förändringar
Fastigheter

- utarbeta en fastighetsstrategi enligt kyrkostyrelsens direktiv för att underlätta
balanseringen av ekonomin. Underhällsplanen
firma
- reparation av orgeln i S:t Görans kyrka

inför strategiarbetet

görs av extem

- fasadrenovering av Pastorskansliet
- ätgärda simstranden vid Lemböte lägergärd. Underlagsduk för att hälla bort vass
och annan växtlighet
Investeringar
- byta ut den nuvarande kompaktlastaren Avant 635 mot en 640
- tillgänglighetsanpassning
av toalett vid servicehuset,

3 5 000 €

Begravningsplatsen törverkligades inte är 2021. Anslaget behöver
höjas.
50 000 €
Finansiering
Den kalkylerade extema resultaträkningen i tf ekonomichefens förslag visar ett
underskott om 246 004 € till motsats frän rambudgetens överskott om 12 000 €. En
orsak är den nya avskrivningsplanen,
Vilken lett till större avskrivningar än det
budgeterats för i rambudgeten. Andra orsaker är en underhällsplan för fastigheterna
som efterfrägas av bäde kyrkostyrelse samt revisor. Därtill har kostnaden pä ca
60 000 € för renoveringen av orgeln i S:t Görans kyrka förflyttats till är 2022.
Budgeten finansieras med församlingens kassareserv.

TF EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:
Kyrkorädet beslutet töreslä att kyrkoiilllmäktige

godkänner bifogat förslag till

budget för är 2022 samt VEP för ären 2023—2024.

BESLUT:

Kyrkorädet besluter föreslä att kyrkofullmäktige godkänner bifogat förslag till
budget för är 2022 samt VEP för ären 2023—2024.

Protokolljusteramas signaturer. Protokollet justerat den 02.12.2021.

400
Ann-Christina

66193
Kj eldsen

Titti Sundblom

MARIEHAMNS FÖRSAMLING

PROTOKOLL

Kyrkorädet

Kallelsedatum

Nr 12/2021
Sammanträdesplats
Prästgärdssalen

24.11.2021
Sammanträdesdatum
30.11.2021

g 201

Klockslag
16.20-18.50

Sida
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FÖRVALTNING AV FÖRSAMLINGENS LIKVIDITET
Enligt av kyrkofullmäktige godkänd Ekonomistadga för Mariehamns församling
frän 1.6.2017 framgär i 5 13 att Kyrkoräa'et uzjärdar anvisningar om
församlingens placeringsverks'amhet.
Kyrkorädet kan genom ett reglemente
överföra befogenheter inom placeringsverksamheten
pä ekonomichefen. Denna
tjänsteinnehavare
ska fatta beslut om placeringarna
och delge kyrkorädet de
beslut somfattats pa det sätt som kyrkorädet bestämt.
Mariehamns

församling

har en god kassalikviditet.

Församlingens

kassatillgodohavanden beräknas uppgä till ca 4 800 000 € i bokslutet för är 2021.
De finansiella överskotten har tidigare placerats som tidsbundna
placeringsdepositioner.

Dessa depositioner

är inte längre ett alternativ dä bankerna

inte erbjuder motsvarande i dagens ränteläge.
Vid ekonomisektionsmötet

16.11.2021 hölls diskussioner

enligt tf. ekonomichefens

beslutsförslag angäende placeringsverksamheten. Nägra beslut vad gäller vilka
placeringar som skall ingä i budgettörslaget för 2022 och i VEP för 2023—2024 togs
ej.

Under mötet diskuterades att andelen placerat kapital bestäms enligt generella
principen där kassareserven minskat med ett ärs verksamhetskostnader
kan placeras.
Likvida medel skall minst uppgä till en nivä där löner och löpande betalningar skall

kunna betalas när de förfaller. Den strategiska allokeringen av placerat kapital pä
läng sikt diskuterades enligt placeringsplanen:
50% riskgrupp l , 3 0 % riskgrupp 2
och upp till 20% riskgrupp 3 och övriga placeringar. Placeringarna
skall vara
ansvarsfulla enligt kyrkans pensionsfonds rekommendationer
och fördelas pä minst
tvä banker eller förvaltningsinstitut.
Ärliga möten behöver
hällas inom
ekonomisektionen
vad gäller omvärdering av placeringsplanen.

Olika riskgrupper diskuterades (exempelvis ÄAs

1—5). Eftersom dessa inte kan

detinieras enligt nägon alhnän klassificering, dä alla banker har sina egna, föresläs
att den strategiska allokeringen istället skulle utgä frän Vilka tillgängsslag som är

godkända och hur stor del av dem som skall inga i den totala portföljen. Följande
tillgängsslag

föresläs inga:

och likvida medel

.

Noterade räntebärande

'

Noterade aktier (Finland, Norden, Globalt och tillväxtmarknader)

värdepapper

' Alternativa placeringar (ex tomtfonder, bostadsfonder, avkastningsandelar)
En normalportfölj visar den strategiska fördelningen av förvaltningens tillgängsslag
uttryckt som en andel av portfölj ens totala marknadsvärde.
Andelen noterade
räntebärande papper och likvida medel borde uppgä till minst 30% av portföljen och
andelen noterade aktier maximalt uppgä till 70% av den totala portfölj en. Alternativa
placeringar kompletterar portföljen genom att minska risken i den totala portföljen
Protokolljusteramas

nao

signaturer.

Ann-Christina Kjeldsen

Protokollet

justerat den 02.12.2021.

q3 &

Titti Sundblom

MARIEHAMNS FÖRSAMLING
Kyrkorädet

PROTOKOLL
Kallelsedatum

Nr 12/2021
Sammanträdesplats
Prästgärdssalen

24.11.2021
Sammanträdesdatum
30.11.2021

Klockslag
16.20-18.50

Sida
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genom att inte helt korrelera med andra placeringar, främst aktier. Investeringar i
altemativa

placeringar

fär

uppgä

till

maximalt

20%

av

de

totala

placeringstillgängarna.
Kapitalförvaltningen bör bestä av en väldiversifierad portfölj där det gär att nä
längsiktig niva pä avkastning, men riskema ändä hälls inom rimlig nivä. För att uppnä
detta borde tillgängsslagen

fördelas i balanserade

fonder.

Fonder som passar församlingen är sädana där fördelningen av tillgängsslagen är i
bäde aktier, räntor och alternativa placeringar med läg risk. Portfölj en anpassas sedan

efter bankens marknadssyn och den bästa fördelningen mellan tillgängsslagen söks
kontinuerligt.

Om placeringar skall göras i enskilda värdepapper borde diskretionär förvaltning
tillämpas, dvs. en finansiell tjänst, som tillhandahälls
förvaltaren mandat att fatta löpande placeringsbeslut,

av banker, där församlingen ger
ofta inom vissa avtalade ramar.

TF EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:
Kyrkorädet beslutar att de tillgängsslag
ingä i den totala portföljen är:

och deras andel som godkänns att

.

noterade räntebärande värdepapper och likvida medel uppgär till minst 30%

.

noterade aktier uppgär till maximalt

.

alternativa placeringar uppgär till maximalt 20%

70%

Placeringama kan göras i enskilt noterade aktier, sävida de görs genom
diskretionär förvaltning, och fonder.

BESLUT:
Kyrkorädet beslutar att de tillgängsslag och deras andel som godkänns att
ingä i den totala portfölj en är:

.

noterade räntebärande värdepapper och likvida medel uppgär till minst 30%

.

noterade aktier uppgär till maximalt 70%

.

altemativa placeringar uppgär till maximalt 20%
Placeringama kan göras i enskilt noterade aktier, sävida de görs genom
diskretionär förvaltning, och fonder.

Protokolljusteramas

signaturer.

%
Ann-Christina Kjeldsen

Protokollet

justerat den 02.12.2021.

GC?)

Titti Sundblom

MARIEHAMNS

FÖRSAMLING

PROTOKOLL

Kyrkorädet

Kallelsedatum

Nr 12/2021
Sammanträdesplats
Prästgärdssalen

24.11.2021
Sammanträdesdatum
30.11.2021
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BESLUT OM UTBETALNING
TILL PERSONAL ÄR 2022

Klockslag
16.20-18.50

Sida
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AV PRESTATIONSTILLÄGG

Enligt & 2 6 mom. 1 i KyrkTAK skall församlingen som prestationstillägg ärligen
använda minst 1,1 procent av det totala grundlönebeloppet
för personalen inom det
allmänna lönesystemet. I lönesumman som ligger till grund för beräkningen ingär
ej ärsbundna lönedelar, ej heller lönerna för församlingens högsta ledning, timlöner
eller grundlöner som med stöd av bilaga 5 i KyrkTAK betalas till unga
säsongsarbetare, studerande och läroavtals-studerande.

1,1% av budgeterat grundlönebelopp är 2022 är 13 030,62 euro.
Prestationstillägget utgörs av ett fast belopp i euro och baserar sig pä en bedömning
arbetsprestation mot de bedömningsgrunder
av tjänsteinnehavarens/arbetstagarens
som arbetsgivaren har ställt upp. Alla förmän häller ärliga utvecklingssamtal i

slutet av äret var man utvärderar mäluppfyllelse samt arbetsprestation under den
gängna utvärderingsperioden. (& 26 Mom. 3)
Under verkställighetsförhandlingarna
vid intörandet 2020 enades parterna att alla
som anses berättigade till prestationstillägg ocksä tilldelas samma mänatliga
eurobelopp. Enligt ovan uppställda kriterier berör detta tillägg är 2022, 3 5 st.
anställda, och summan per mänad/per person uppgär till 31 €. (2021, 31 €)

Prestationstillägget utbetalas tillsammans med lönen frän och med 1 januari och
gäller de tjänsteinnehavare och mänadsavlönade
arbetstagare i det allmänna
lönesystemet som anställts före 1 juli föregäende är. Den överenskomna

tidsbegränsningen 1 juli grundar sig pä att ge de anställda minimi ett halvär i tjänst
innan förmännen kan förväntas göra en rimlig bedömning av var och ens
arbetsinsats. (26 & Mom. 4) Om förrnannen anser att nägon arbetstagare inte

presterat enligt uppsatta mäl och förväntningar finns möjlighet att föreslä inför
Kyrkorädet att tillägget ej utbetalas.

Kyrkorädet beslutet slutligen om vem som är berättigad till prestationstillägg samt
om tilläggets eurobelopp.
PERSONALSEKRETERARENS FÖRSLAG:
för är
för prestationstillägget
Kyrkorädet beslutet att fastställa grundlönebeloppet
for
2022 till 13 030,62 euro, och att det fördelas enligt 31 euro/person/mänad
heltidsanställda och för deltidsanställda enligt 3 1 euro gänger anställningsprocent,

utifrän fastställda kriterier och i enlighet med & 26 Mom. 1-7 Kyrk TAK.

BESLUT:

Kyrkorädet besluter att fastställa grundlönebeloppet för prestationstillägget för är
2022 till 13 030,62 euro, och att det iördelas enligt 31 euro/person/mänad för
Protokolljusteramas

signaturer. Protokollet justerat den 02.12.2021.

QQQ)

%
Ann-Christina

Kjeldsen

Titti Sundblom

MARIEHAMNS FÖRSAMLING
Kyrkorädet

PROTOKOLL
Kallelsedatum

Nr 12/2021
Sammanlrädesplats
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24.11.2021
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30.11.2021

Klockslag
16.20-18.50

Sida
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heltidsanställda och för deltidsanställda enligt 31 euro gänger anställningsprocent,
utifrän fastställda kriterier och i enlighet med & 26 Mom. 1-7 Kyrk TAK.

Expediering:

personalen,

löneräknare.

Protokolljusteramas signaturer. Protokollet justerat den 02.12.2021.

ALL

*v

Ann-Christina Kjeldsen

73

CQ)

Titti Sundblom
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Kyrkorädet

PROTOKOLL
Kallelsedatum

Nr 12/2021

24.11.2021

Sammanträdesplats

Sammanträdesdatum

Klockslag

Sida

Prästgärdssalen

30.11.2021

16.20-18.50

26
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FÖRLÄNGNING AV ANSTÄLLNING FÖR STÄDARE — Ratsri
Eklund
En befattning som timavlönad

städare behövs pä grund av pensionering

och

sjukskrivningar. En mer omfattande utredning av upplägget för den &amtida
städfunktionen pägär och hur den &amöver skall organiserats
under december mänad.

kommer att klargöras

har anställt Ratsri Eklund för maximala
Personalsekreteraren
önskar fo'rlänga avtalet till och med den 31.12.2021.

6 mänader, men vi

PERSONALSEKRETERARENS

FÖRSLAG:

Kyrkorädet besluter att anställa Ratsri Eklund som timavlönad städare, inom ramen
för budgeterade medel, under tiden 01.12.2021 — 31.12.2021.

BESLUT:
Kyrkorädet beslutet att anställa Ratsri Eklund som timavlönad

städare, inom ramen

för budgeterade medel, under tiden 01.12.2021 — 31.12.2021.

Expediering:

Protokolljusteramas

%

Ann-Christina

signaturer.

Kjeldsen

städare RE, löneräknare.

Protokollet

justerat den 02.12.2021.

”Bag

Titti Sundblom

MARIEHAMNS FÖRSAMLING
Kyrkorädet

PROTOKOLL
Kallelsedatum
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24.11.2021
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Klockslag
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Olof Widén anmäler jäv pä grund av familjeband och avlägsnar sig Hän mötet
under behandlingen av denna paragraf.

& 204

ANSTÄLLNING AV EN TIMAVLÖNAD
UNGDOMSARBETSLEDARE

— Nathalie Hellström

För att uppfylla l—agens krav om antalet vuxna pä läger samt veckovila för
behöver en timresurs anställas.
mänadsanställda ungdomsarbetsledare
Nathalie Hellström har äterkommande

varit anställd i Mariehamns

församling

som

vikarierande ungdomsarbetsledare och är villig att fortsatt ställa upp som timresurs
Vid behov inom barn- och ungdomsverksamheten under är 2022.
Förmannen understöder

förslaget om anställning

PERSONALSEIQETERARENS

som timresurs vid behov.

FÖRSLAG:

Kyrkorädet besluter att anställa Nathalie Hellström som timavlönad t.f.
inom ramen för budgeterade medel, under tiden 01.01.2022ungdomsarbetsledare,

31.12.2022.

Olof Widén anmäler jäv pä grund av familjeband och avlägsnar sig Hän mötet
under behandlingen av denna paragraf.
BESLUT:

Kyrkorädet besluter att anställa Nathalie Hellström som timavlönad t.f.
inom ramen for budgeterade medel, under tiden 01.01.2022ungdomsarbetsledare,
3 1. 12.2022.

Expediering:

ungdomsarbetsledare NH, löneräknare.

Protokolljusterarnas signaturer. Protokollet justerat den 02.12.2021.

44%

Ann-Christina Kjeldsen

3 639

Titti Sundblom
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LEDIGANSLÄ TJÄNSTEN

SOM UNGDOMSARBETSLEDARE

En tjänst som ungdomsarbetsledare behöver ledigansläs att sökas med tillträde fi'än
och med l januari 2022 eller enligt överenskommelse.
Tj änsten innehas för närvarande som t.f. av Lucas Gustavsson.

PERSONALSEKRETERARENS FÖRSLAG:
Kyrkorädet besluter att lediganslä tjänsten som ungdomsarbetsledare i Mariehamns
församling med tillträde frän och med den 1 januari 2022 eller enligt
överenskommelse.
Paragrafen förklaras omedelbart

justerad.

BESLUT:
Kyrkorädet besluter att lediganslä tjänsten som ungdomsarbetsledare i Mariehamns
församling med tillträde frän och med den 1 januari 2022 eller enligt
överenskommelse.
Paragrafen törklaras omedelbart

justerad.

Expediering: t.f. ungdomsarbetsledare LG, kyrkoherde, personalsekreterare,
löneräknare.

Protokolljusteramas

signaturer.

Protokollet

justerat den 02.12.2021.

36125

ALL/u
Ann-Christina

Kj eldsen

,

Titti Sundblom

MARIEHAMNS FÖRSAMLING
Kyrkorädet

PROTOKOLL
Kallelsedatum

Nr 12/2021
Sammanträdesplats
Prästgärdssalen

24.11.2021
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30.11.2021
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Klockslag
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ANSTÄLLN ING AV GÄRDSKARLSBEFATTNING

Sida
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TILL

GRAVGÄRDEN
Kyrkofullmäktige har beslutat att tjänsten som gärdskarl Vid begravningsplatsen

dras in frän och med den 31.12.2021. Istället upptas medel i samband med budget
2022 för att tillsätta motsvarande

befattning i arbetsavtalsförhällande frän och med

0 1. 0 1 .2022 .

Kjell Larsson har sedan 01.03.2021 vikarierat p ä tjänsten, och förmannen förordar

att han anställs i den nya befattningen som gärdskarl vid begravningsplatsen.
PERSONALSEKRETERARENS FÖRSLAG:
Kyrkorädet besluter att anställa Kjell Larsson som ordinarie gärdskarl vid
begravningsplatsen

i arbetsavtalsförhällande

frän och med den 01.01.2022.

Prövotid tillämpas ej.
BESLUT:

Kyrkorädet besluter att anställa Kjell Larsson som ordinarie gärdskarl vid
begravningsplatsen i arbetsavtalsförhällande frän och med den 01.01.2022.
Prövotid tillämpas ej.

Expediering: gärdskarl KL, församlingsträdgärdsmästare, löneräknare.

Protokolljusteramas signaturer. Protokollet justerat den 02.12.2021.

%
Ann-Christina

”$£c

Kj eldsen

Titti Sundblom

MARIEHAMNS FÖRSAMLING
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'
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JUSTERING

AV ARBETSTID

- bokförare Jeanette Lindholm

Kr 17.08.2021

Med anledning av fränvaro av ekonomichef sä Enns behov av att bokiörarens
arbetstid utökas temporärt frän 83% av heltid till heltid. En del av rutinmässiga
ekonomisysslor och ekonomisk uppiöljning som tidigare legat pä ekonomiehefen
övertas därmed av bokföraren. Även om ny ekonomichef kan anställas under
hösten bedöms budgetarbetet kräva extra resurser framtill 31.12.2021.
Arrangemanget sker i samräd med bokföraren.

Beslut, beredningar och godkännande av betalningar hanteras tillsvidare av
personalsekreteraren och kyrkoherden tills ny ekonomichef kan anställas.

PERSONALSEKRETERARENS

FÖRSLAG:

Kyrkorädet besluter att temporärt öka bokförarens arbetstid Hän 83% av heltid till
100% under tiden 1.9.2021 - 31.12.2021.

BESLUT:
Kyrkorädet besluter att temporärt öka bokförarens arbetstid frän 83% av heltid till
100% under tiden 1.9.2021 - 31.12.2021.

Kr 30.11.2021,

& 207

Situationen har inte ändrats och behov av personal inom ekonomiavdelningen är
bestäende. Tjänsten är budgeterad inför är 2022 till 83%, men eftersom funktionen

är avgörande för törsamlingens administration sä bedöms att justeringen till 100%
kommer att behövas minst hela äret 2022.
Utrymme bedöms finnas i lönebudgeten för utökningen av tjänsten och
förlängningen förordas av kyrkoherden.

PERSONALSEKRETERARENS FÖRSLAG:
Kyrkorädet besluter att öka bokförarens arbetstid frän 83% av heltid till 100%
under är 2022. Inför budget 2023 fattas beslut om ökningen av arbetstid bör bli
bestäende.

BESLUT:

Kyrkorädet besluter att öka bokförarens arbetstid frän 83% av heltid till 100%
under är 2022. Inför budget 2023 fattas beslut om ökningen av arbetstid bör bli
bestäende.
Protokolljusteramas signaturer. Protokollet justerat den 02.12.2021.
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Expediering: bokförare JL, tf ekonomichef, löneräknare.

Protokolljusteramas signaturer.

ÄfG/C/

Ann1Christina Kjeldsen

Protokollet

justerat den 02.12.2021.

&

(:?)

Titti Sundblom
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& 208 KONFIDENTIELLT ÄRENDE — PERSONALÄRENDE
;; 209 KONFIDENTIELLT ÄRENDE — PERSONALÄRENDE
& 210 KONFIDENTIELLT ÄRENDE — PERSONALÄRENDE

& 211 KONFIDENTIELLT ÄRENDE — PERSONALÄRENDE
& 212

KONFIDENTIELLT ÄRENDE — PERSONALÄRENDE

Protokolljusteramas signaturer.

%%

Ann-Christina

Kjeldsen

Protokollet

justerat den 02.12.2021.

Rag)

Titti Sundblom
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ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM
Personalsekreterarens beslutsförteckning

Bilaga
1/5213/21

nr. 157-163/2021.

Kyrkostyrelsens cirkulär nr. 27/2021; Reform av byggnadsunderstödet.
Kyrkoherdens beslutsförteckm'ng nr. 4-6/2021.
Kyrkoherden informerar om Kustens och Älands Centralregister,

som tagits i

bruk 15.11.2021.
.

Kyrkoherden informerar om ett forskningsproj ekt där personer som utträtt ur
kyrkan kontaktas.

.

Kyrkoherden informerar om att det nya reglementet för kyrkorädet i
Mariehamns

församling

har trätt i kraft 1 november 2021.

BESLUT:

Kyrkorädet beslutet anteckna ärendena for kännedom.

Protokolljustermnas

signaturer.

”11&

%%
Ann-Christina

Protokollet justerat den 02.12.2021.

Kjeldsen

Titti Sundblom

MARIEHAMN S FÖRSAMLING

PROTOKOLL

Kyrkorädet

Kallelsedatum

Nr 12/2021
Sammanlrädesplats
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& 214

ANSKAFFNING

Klockslag
16.20-18.50

Sida
34

AV AVANT 640 - HJULLASTARE

I VEP för 2022-24 finns 35 000 € budgeterat som investering för anskaffningen av
en ny Avant 640. Samtidigt sker ett inbyte av församlingen nuvarande Avant 635,

som uppnätt en älder av 10 är och börjar fä skavanker som är kostsamma att
reparera. D ä leveranstiden

pä Avant är ca 16 veckor behöver en beställning

göras

sä fort som möjligt.
Offert har mottagits frän den enda leverantören av Avant-lastare pä Äland, Ab
Lantbruk Äland, med ett totalpris pä 34 000 €, inklusive inbyte av Avant 635.
Priserna har höjts redan fyra gänger i är. För att säkra ett pris som inte gär över de
budgeterade medlen behöver en beställning

göras snarast. Vi har även fätt ett bra

pris pä vär Avant 635 som bytes in.
TF EKONOMICHEFENS FÖRSLAG:
Kyrkorädet beslutar att anta offerten frän Ab Lantbruk Äland med ett totalpris pä
3 4 000 € inklusive inbytes Avant 635. Kyrkorädet befullmäktigar även tf. ekonomi-

chefen att underteckna handlingama i samband med beställningen.
Betalning sker vid leverans.

Paragrafen justeras omedelbart.

BESLUT:
Kyrkorädet beslutar att anta offerten frän Ab Lantbruk Äland med ett totalpris pä
3 4 000 € inklusive inbytes Avant 635. Kyrkorädet befullmäktigar även tf. ekonomi-

chefen att underteckna handlingarna i samband med beställningen.
Betahiing sker Vid leverans.

Paragrafen justeras omedelbart.

Protokolljusteramas signaturer. Protokollet justerat den 02.12.2021.
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Ann-Christina

Tšdš

Kj eldsen

Titti Sundblom
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OCH ANVISNINGAR

OM

& 215

BESVÄRSANVISNING
RATTELSEYRKANDE

Bilaga
1/5215/21

Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning meddelas.

& 216

SAMMANTRÄDET

AVSLUTAS

Ordförande avslutar sammanträdet

k1.18.50.

Mariehamn den 3 0 november 2021,
&

Mari Puska
ordförande

Protokolljusteramas

signaturer.

ALL/o

Ann-Christina

Kjeldsen

Protokollet

justerat den 02.12.2021.

(136533
Titti Sundblom

