
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrkorådet Datum 
 2008-02-28 1(5) 

 

   Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid: Övertorneå församlingsgård 
                     Kl 08.00 – 10.20 
 
Beslutande:  Roland Hedlund ordf. 

              Irene Hämälä 
       Ove Kohkoinen 

  Svea Eriksson, ers 
  Birger Wiippa 
  Bror Noppa 
  Doris Svahn 
      Ylva Ylinenpää-Sannemalm, ers 

 Anneli Hedlund 
 Lennart Haapaniemi, ers 
    Stig Lampinen 
 Knut Omark 
 Niclas Larsson, vik kyrkoherde 
 

Övriga deltagande: Torvald Pääjärvi,  kyrkokamrer, sekreterare 
   
Justerare:  Knut Omark 
 
Justeringens tid och plats: 2008-03-07 , Övertorneå  paragraf  1- 7 
 
 
Underskrifter: Sekreterare ……………………………………. 
 
  

Ordförande ……………………………………. 
 
 
Justerare …………………………………….                                                                                                              

                                                                                                                                             

 
   BEVIS 
 
  Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ:  Kyrkorådet, Övertorneå församling 
 
Sammanträdesdatum: 2008-02-28 
 
Datum för    Datum för 
anslags uppsättande:   anslags nedtagande: 
 
Förvaringsplats  
för protokollet: Övertorneå församling, pastorsexpeditionen 
 
 
Underskrift  ……………………………………………. 
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Kr  § 1 
 
Inledning – öppnande 

  
Vik kyrkoherde Niclas Larsson inleder mötet med gemensam psalmsång och kort betraktelse, 
varefter ordföranden Roland Hedlund välkomnar kyrkorådet, förrättar upprop och förklarar årets 
första sammanträde öppnat. 

 ________________ 
 
Kr § 2 
 
Justering 

 
Till justerare, förutom ordförande, väljs Knut Omark 
 
________________ 
 
Kr § 3 
 
Kyrkoherdetillsättning 
 
 Ordföranden börjar med att ge en tillbakablick om arbetsgången i rekryteringsgruppen som 
redovisat i kronologisk ordning nedan: 
 

1. Kyrkorådet utser en rekryteringsgrupp bestående av följande personer. Stig Lampinen, 
Birger Wiippa, Roland Hedlund som företräder kyrkorådet i gruppen.  
Kyrkofullmäktiges ordförande Kurt Lampinen inbjuds även att delta i 
rekryteringsgruppens arbete. 
Två personalföreträdare utses av arbetslaget Helena Hapaniemi – pastorala verksamheten, 
Göta Persson – administrationen samt vaktmästeri. 
 

2. Då ett bra rekryteringsarbete är av stor vikt för att få den mest lämpade personen till 
tjänsten, vände sig kyrkorådet till Luleå stift för att få biträde i rekryteringsarbetet av 
stiftets personalkonsulent Åsa Järvinen. 

 
3. Rekryteringsgruppen har sitt första sammanträde i september månad –07 för att utarbeta 

en kravprofil på tjänsten som kyrkoherde i Övertorneå församling. I detta arbete deltog 
även Åsa Järvinen. Målet med arbetet var att få en annonsutformning som överensstämde 
med tjänsten. 

 
 
4. Åsa Järvinen tar fram en profilbild av den önskvärda sökanden till tjänsten. Efter 

ansökningstidens utgång hade församlingen fått in tre behöriga sökanden till tjänsten. 
Behörighetsfrågan behandlas av Domkapitlet. 

 
Forts. nästa sida 
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Kr § 3 
 
Kyrkoherdetillsättning, forts 

 
5. Via intervju tog Åsa Järvinen fram en profilbild på samtliga sökanden som återgavs till 

hela rekryteringsgruppen i två telefonsammanträden. 
 
6. Rekryteringsgruppens intervju med de sökande sker vid två olika tillfällen. De fackliga 

organisationer, som har kollektivavtal med församlingen, gavs tillfälle att göra egna 
intervjuer med samtliga sökanden. 

 
7. Domkapitlet har egna intervjuer med samtliga sökanden, detta med anledning att 

domkapitlet alltid har möjlighet att förorda en sökande till tjänsten. 
 
8. Ett slutgiltigt sammanträde hålls i rekryteringsgruppen – målsättningen är att ta fram en 

sökande som kan accepteras av samtliga i gruppen. Rekryteringsgruppen var dock ej helt 
enig. 

 
9. Förorden från de fackliga organisationerna överlämnas i en §11 MBL förhandling den 

2008-02-27, detta för att arbetsgivaren alltid är ålagd att förhandla innan tillsättning av en 
person i chefsställning.  

 
10. Rekryteringsgruppen, Domkapitlet, Lärarförbundet, SKTF, Kyrkans-A samt Åsa Järvinen 

förordar Roland Hemphälä  - Kommunal förordar Gertrud Malmberg. 
 

Med denna redovisning som grund föreslår rekryteringsgruppen att kyrkorådet utser Roland 
Hemphälä till ny kyrkoherde för Övertorneå församling. 

 
 
Kyrkorådet beslutar 
 
att utse kyrkoherde Roland Hemphälä som ny kyrkoherde i Övertorneå församling, 
samt att uppdra åt ordföranden att kontakta Roland Hemphälä för att överenskomma om tillträdes 
datum.  
 
Kyrkorådet uppdrar åt ordföranden att snarast ta kontakt med de övriga sökanden och meddela 
kyrkorådets beslut. 
 
Kyrkorådet beslutar enhälligt i enlighet med rekryteringsgruppens förslag, 
samt 
 
att paragraf , Kr §23, är omedelbart justerad. 
 
________________ 
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Kr § 4 
 
Gravärenden 
 
Föreligger framtagen förteckning 2008-01-24 över behandlade gravärenden (bilaga 1). 
 

 
Kyrkorådet beslutar 
 
att  
 
godkänna gravöverlåtelserna, överlåtelse av gravrätt samt upprättade gravskötselavtal. 
 
________________ 
 
Kr § 5 
 
Kollekter, kollektframställan 
 
Kyrkorådet beslutar 

 
att  fastställa följande församlingskollekter 

 
 Datum Ändamål 

 
 2008-03-21 Konfirmand- /ungdomsverksamhet 
 2008-03-24 Lutherhjälpen 
 2008-04-13 Bibeldagar i Svanstein 2-3 maj 2008 

 
 ________________ 
 

Kr § 6 
 
Budgetuppföljningsrapport, jan 2008 
 

 Kyrkokamrer Torvald Pääjärvi föredrar budgetuppföljningsrapport för jan 2008. 
  
 Kyrkorådet beslutar 
 
 att godkänna framtagen budgetuppföljningsrapport för jan 2008 (bilaga 2).  

 
 ______________ 
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Kr § 7 

 
Övriga frågor 
 
Jordvärmeanläggning, Hietaniemi kyrka 
 
Knut Omark frågar hur läget är beträffande projektet, jordvärmeanläggning, Hietaniemi kyrka. 
 
Ordförande Roland Hedlund överlämnar ordet till vice ordförande Birger Wiippa, Övertorneå 
församlings kontaktman för projektet. 
 
Birger Wiippa informerar att arbetet idag står stilla, men att konsulten har lovat fortsätta 
installationsarbetet snarast möjligt. 
 
Kyrkorådet uppdrar åt Birger Wiippa att snarast möjligt kalla till möte med konsult Donald 
Sundh för utarbetande av handlingsplan för slutförande av projekt jordvärmeanläggning, 
Hietaniemi kyrka.               
 
 
________________ 
 
 
 
  


