
Protokoll från Finska ortodoxa församlingen i Sveriges styrelsemöte den 14 juni 2020 
 
Närvarande 
Jukka Aminoff 
Pierre Aminoff 
Berndt Arell 
Christina Cedergren 
Riitta Ljungström 
Sylvi Malmioksa  
Daniel Richardsson 
Eila Tall 
Casper Virkkula 
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Berndt Arell förklarar mötet öppet. Mötet genomförs via Zoom.  
 
2. Mötets utlysande och beslutsförhet  
Mötet betraktas som ett informationsmöte då det inte utlysts i tillbörlig tid.  
 
3. Adjungerade 
Inga personer adjungerades till mötet. 
 
4. Val av mötessekreterare och protokolljusterare 
Casper Virkkula väljs till mötessekreterare, Jukka Aminoff väljs till protokolljusterare.  
 
5. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkännes. 
 
6. Ekonomisk information 
Riitta Ljungström berättar om församlingens ekonomiska situation. Hyran fortsätter att kosta 
oss, även om församlingen inte behövt lägga ut för hotell och dylikt. Våra investeringar har 
tappat i värde på grund av det allmänna ekonomiska läget. 
 
7. Årsmötet 
Årsmötet är fortsatt uppskjutet men skulle eventuellt kunna hållas via Zoom. Mötet bör äga 
rum senast i september för att vi ska kunna skicka in protokollet till SST. Första söndagen i 
september föreslås som mötestillfälle. Förslaget gillas. Årsmötet förläggs således till den 6/9 
2020, klockan 14. 
 
8. Höstens program 
Berndt Arell går igenom höstens program såsom Jukka Aminoff sammanställt det. I nuläget är 
det dock oklart vilka präster som eventuellt kan förrätta gudstjänsterna. Då det är oklart vilka 
gudstjänster som kommer kunna genomföras bör vi stå i kontakt med Västra Nylands kör 
vilka skulle ha gästat församlingen i september. Ärkebiskopen gästar sista helgen i oktober.  
 
 
 



9. Aktuellt ärende från metropolitdömet 
Inget nytt att rapportera. Med hänsyn till pandemisituationen kan vi inte hålla de möten vi 
behöver hålla och kan för tillfället inte ta ställning i frågan. Personliga möten med ärkebiskop 
Leo och metropolit Cleopas planeras till sensommaren eller hösten. Huvudfrågan är 
församlingens önskan att tillhöra den finsk-ortodoxa kyrkan och inte det grekiska 
metropolitdömet. Berndt Arell åtar sig att ta kontakt med Andreas Salminen i ärendet och 
återkommer till styrelsen med vilka besked han får från Kuopio.  
 
10. Anmälningsärenden 
Jukka Aminoff berättar om situationen för begravningar givet det rådande pandemiläget. 
 
Jukka Aminoff meddelar också att fader Joosef Vola förrättat en inspelad liturgi i Finland för 
församlingens medlemmar som nu också lagts upp på församlingens hemsida.  
 
Eila Tall rapporterar att hon tidigare under våren deltagit i ett onlinemöte med OÖKER. 
 
Christina Cedergren har deltagit i ett möte med Regeringens råd för kontakt med 
trossamfunden vilket dock led av tekniska problem med den digitala mötesformen.  
 
Jukka Aminoff håller koll på församlingens förhållande till och efterföljande av rådande 
regler och rekommendationer fällande covid-19.  
 
Riitta Ljungström påtalar att vi inför planerat årsmöte behöver gå igenom relevanta 
handlingar. Framförallt måste en ny budget göras. Ett styrelsemöte måste därför ske innan 
årsmötet och informationen gå ut till församlingen i behörig tid. Mötet planeras till den 23/8 
klockan 14. Program behöver skickas ut senast i mitten av augusti.  
 
Daniel Richardsson och Riitta Ljungström tar kontakt med fader Nikolaos för övertagande av 
arbetet med församlingens register och GDPR-efterföljande. 
 
11. Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden. 
 
12. Nästa möte 
Nästa möte planläggs enligt ovan till den 23/8 klockan 14.  
 
13. Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat 
 
 
 
Vid protokollet    Justerat av 
 
 
 
 
Casper Virkkula    Jukka Aminoff  


