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Tid Onsdag 17 februari kl. 18.30 

 

Plats Ålands Natur & Miljö, Simonsgränd/digitalt 

 

Kallade Styrelsen  Maria Törnqvist (ordförande) 

  Anna Häger  

Gunnar Westling 

  Tony Cederberg 

  Ola Sundberg 

  Emma Lundberg 

  Helena von Schoultz  

  Annika Lepistö  

   

Personal  Josefine Egenfelt (verksamhetsledare) 

 

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

 Mötet öppnades kl. 18.31 

   

§ 2 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER 

 Förslag till sekreterare: Emma Lundberg 

Förslag till vibes watcher: Ola Sundberg 

 

 Beslut: Helena von Schoultz valdes till sekreterare och Ola Sundberg till 

 vibes watcher. 

 

§ 3 MÖTETS BESLUTFÖRHET 

Styrelsen är beslutsför då ordföranden eller viceordföranden endera 

jämte så många styrelsemedlemmar är närvarande att de tillsammans 

utgör minst hälften av styrelsen. 

 

Beslut: Mötet konstaterades vara beslutsfört. 

 

§ 4 GODKÄNNANDE AV MÖTESAGENDAN 
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 Beslut:  Mötesagendan godkändes. 

 

 

§ 5 PROTOKOLLJUSTERING 

Bilaga 1 – Protokoll styrelsemöte 1 2021 

 

 Protokollet från föregående möte justerades direkt efter mötet 

 

§ 6 PERSONALÄRENDEN 

 

Ett personalärende diskuterades och fattades beslut om. 

 

§7 EKONOMIÄRENDEN 

 

Det preliminära bokslutet är klart och som det ser ut nu blir resultatet 

för 2020  

–5294,40 euro. 

 

För kännedom: Styrelsen fick ta del av en förklaring framförd av 

verksamhetsledaren till det preliminära bokslutet och förväntade 

resultatet.  

 

§ 8 REVIDERING AV BUDGET 

Bilaga 2:  Budget 2021 Ålands Natur & Miljö reviderad enligt PAF-beslut 

 

Föreningen beviljades 140.000 euro i verksamhetsbidrag för år 2021. 

Budget för verksamheten var 154.800 euro. För projektet Städa Åland 

beviljades 35.000 av ansökta 41.100 euro. För projektet Träffpunkt 

skogen söktes 12.500 euro och föreningen beviljades 10.000 euro. 

Utifrån dessa besked behöver budgeten för kärnverksamheten, 

projektet Städa Åland och projektet Träffpunkt skogen revideras. 

Kansliet har gjort ett förslag på revidering av budgeten.  

 

Budgeten kan komma att revideras ytterligare på kommande 

styrelsemöte beroende på om föreningen beviljas PAF-stöd för projektet 

Röster från rötterna eller inte. 

 

Beslut: Revideringen godkändes 
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§ 9 UPPFÖLJNING AV INTERN ARBETSPLAN 

 Bilaga 3 – Arbetsplan 2021 

 

Genomgång av vad som gjorts i januari, vad som behöver flyttas fram i 

planen och andra uppdateringar som behöver göras i planen. 

 

Beslut: 

Ändringar:  

Januari: Kurs under folkbildning flyttad till augusti, Planering av kampanj 

kring invasiva arter kopierad till februari, planering hur jobba med 

livsmedelsstrategi kopierad till mars, planering hur stoppa havsbaserad 

fiskodling kopierad till februari och mars, artikel om minimalism flyttad 

till februari. 

Februari: Debattartikel östersjötema 1 togs bort, talko tusenskönan togs 

bort, sammanställning av remissvar Havsplanen som artikel lades till 

 

Styrelsen godkände ändringarna och uppdateringarna.  

 

§ 10 PLANERING AV VÅRMÖTE 

 

Datum, tid och plats för vårmötet behöver beslutas. 

 

Förslag: Vårmötet hålls torsdag den 15 april kl. 18. Möjlighet för att delta 

både fysiskt och digitalt planeras och så anpassar vi oss beroende på 

vilka restriktioner som gäller då mötet hålls. Plats: Pellas ladugård i 

Lemland eller Smakbyn. 

 

Beslut: Förslaget godkändes med Smakbyn som plats för mötet 

  

§ 11  FÖRFRÅGNINGAR OM UTLÅTANDEN OCH SYNPUNKTER 

Bilaga 4 - Remissvar på andra utkast till havsplan för Åland 

Bilaga 5 - Synpunkter på skogsbruket inom Åland slutlig version 

 

HAVSPLANEN 

Föreningens slutliga remissvar på havsplanen bifogas som bilaga till 

protokollet. Remissvaret skickas in senast den 15 februari kl. 16 

 

SKOGSBRUKET INOM ÅLAND 
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Förfrågan om skogsbruket inom Åland besvarades per mail den 20 

januari. 

 

HÖRANDE OM MEDBORGARINITIATIV OM BEVARANDE AV 

SJÖFÅGELSTAMMEN 

Verksamhetsledaren deltog i hörandet om medborgarinitiativet den 2 

februari. 

 

Beslut: Styrelsen tog informationen till kännedom. Sammanfattningen av 

remissvaret på havsplanen skickas till de åländska tidningarna som en 

insändare. 

 

§ 12 REGENERATION 2030 

 

Diskussion om på vilket sätt föreningen ska delta i ReGeneration-veckan 

2021. Evenemanget pågår 28-31.8.2021 i Mariehamn. Info om 

ReGeneration hittas här: https://www.regeneration2030.org/  

Annika Lepistö berättar mer om planerna på mötet. 

 

Beslut: Arbetsgruppen för fokusområdet Hållbar konsumtion funderar 

på olika idéer hur föreningen kan delta till nästa styrelsemöte 

 

§ 13  FÖRFRÅGAN OM SAMARBETE I FORSKNINGSPROJEKT MED TRÄFFPUNKT 

  SKOGEN 

 

Det kom en förfrågan från Paula Linderbäck på Högskolan på Åland 

kring samarbete i ett forskningsprojekt. Ett nordiskt forskningsteam an-

söker om forskningsbidrag inom området skogen och hälsa, projektet 

ska heta Nordic Forests and Their Impact on Human Wellbeing and Cul-

tural Sustainability. Forskningen är en samhällsvetenskaplig forskning, 

och de skulle vilja knyta an projektet med Ålands Natur & Miljö och träff-

punkt skogen till forskningsplanen. Det planerade forskningssamarbete 

varar 2022-2025. 

 

Möjliga forskningsfrågor/områden skulle kunna vara:  

- Vad har skogen för betydelse för välmående hos invandrare? 

- Ökar skogen välmående hos olika grupper av människor? 

- Vilken typ av skogsvistelse/aktivitet ökar välmåendet? 

https://www.regeneration2030.org/


  

  Styrelsemöte 2/2021 

  Protokoll 

5 
 

- Skogen, hälsa och framtiden. hur vill vi att åländsk skog ska vara i 

framtiden 

  

De skulle vilja använda Träffpunkt skogen-gruppen som en referens, tex. 

genom intervjuer av deltagare. Om intervjuerna ska göras efter 

projektet är slut kunde man även intervjua de som deltog tidigare, och 

kanske ha en referensgrupp. 

 

Ålands natur och miljö, i fall vi har rätt person med kunskap och som är 

intresserad av denna typ av frågor, kan också ta en större del av den 

åländska delen av projektet. Det skulle finnas pengar på projektet för 

Ålands del till en forskare/projektledare som ska titta på specifika 

forskningsfrågor och göra studien. Paula Linderbäck kan vara med och 

forma forskningsidén och vad som ska studeras. Det kunde vara tex. 

intervjuer av deltagare innan, under och efter "träffpunkt skogen". De 

har ingen lämplig person inom Högskolan på Åland, och undrar om vi 

vet någon med högre högskoleutbildning, som skulle vara intresserad av 

och har möjlighet att bidra (och i så fall får den personen bli anställd ca 

30 % på högskolan under en viss period). 

 

Är föreningen intresserad av ett samarbete kring detta projekt om det 

får finansiering? 

 

Beslut: Föreningen är intresserad av ett samarbete. Verksamhetsledaren 

kollar upp vad kravet på utbildning är för den som Högskolan vill 

anställa för projektet. Högskolan har blivit informerade om att 

“Träffpunkt skogen” möjligtvis inte fortsätter efter 2021. 

  

§ 14 UPPDATERING AV RIKTLINJER OCH POLICYS 

 Bilaga 6 – Utkast Alkohol- och drogpolicy 

Bilaga 7 - Utkast kommunikationspolicy 

 Bilaga 8 – Utkast riktlinje för miljö och säkerhet på utflykter 

Bilaga 9 - Utkast riktlinjer för utbetalning  

 

Verksamhetsledaren har jobbat med uppdatering av föreningens 

riktlinjer och policys, eftersom flera var inaktuella, de flesta hänvisade till 

gamla titlar och innehöll en del språkfel. En del policys och riktlinjer har 

det inte gjorts några ändringar i, en del har det endast gjorts små 

förändringar i gällande språk och titlar på kanslipersonalen.  
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De policys och riktlinjer där inga ändringar har gjorts är: 

• Hållbarhetspolicy  

• Integritetspolicy  

• Policy för sponsorsamarbete  

• Riktlinje för beslut per Capsulam  

• Uppförandekod  

 

De policys och riktlinjer där små förändringar har gjorts är: 

• Alkohol- och drogpolicy 

• Kommunikationspolicy 

• Riktlinje för miljö och säkerhet på utflykter 

• Riktlinjer för utbetalning  

 

För de riktlinjer och policys som behöver större förändringar föreslås att 

en workshop hålls för att bearbeta uppdateringarna innan ändringarna 

tas till beslut på ett kommande styrelsemöte. Dessa är:  

• Personalpolicy  

• Folkbildningspolicy 

• Strategi för samhällspåverkan 

• Strategi för ökad medlemsfinansiering 

 

Förslag: Workshop bokas in för de policys och riktlinjer som behöver 

större uppdateringar. Policys och riktlinjer där små förändringar har 

gjorts godkänns på mötet. 

 

Beslut: Policys och riktlinjer med små förändringar godkändes, förutom 

Alkohol- och drogpolicyn som återremitteras och tas upp på 

workshopen som kommer hållas fredag 26 mars kl.17 hemma hos 

Josefine. 

 

§ 15 DISKUSSIONSPUNKT: CAFÉ PLANET OM MARINA SKYDDSOMRÅDEN 

 

Kan nästa Café Planet handla om marina skyddsområden och var Åland 

står idag? Det är ett väldigt aktuellt tema just nu. 

 

Beslut: Ett digitalt Cafe planet hålls i mars med temat marina 

skyddsområden och skyddsområden på land. David Abrahamsson 

kontaktas som möjlig talare. Cafe planet i maj kommer ha temat 
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Biologisk mångfald och ett Cafe planet med temat Minimalism (hållbar 

konsumtion) planeras till november.  

 

§ 16             MEDDELANDEN / TILL KÄNNEDOM 

  

TRÄFFPUNKT SKOGEN 

En sista träff hölls i januari Slutredovisning av projektet ska göras i bör-

jan/mitten av februari. Projektet presenterades på integrationsprojektet 

En säker hamns slutseminarium den 28 januari. Projektet Träffpunkt 

skogen fortsätter under år 2021. 

 

STÄDA ÅLAND 

En digital föreläsning, “Hur ska vi hålla Åland rent” hålls den 17 februari. 

Eftersom det finns pengar kvar i projektet från 2020 förlängs projektet 

med 1-2 månader tills pengarna är slut. Detta har stämts av med Mia 

Westman på Landskapsregeringen. Projektet för 2021 startar efter att 

pengarna för 2020 är slut och pågår ett år. En broschyr är på gång, små-

fix på hemsidan, intresseförfrågan om Håll Åland Rent, Bärkrafts storfö-

retagsgrupp vill ha samarbete kring att få företag att städa Åland. 

 

KEMIKALIESMART Ö 

Egna utskick av manualen är på gång inom den närmaste veckan. Hem-

sidan publicerades i samband med utskicken till de andra länderna och 

material från projektet och från gamla hemsidan flyttas till nya hemsidan 

efterhand. Ett pressmeddelande ska skickas ut i samband med projekt-

avslutet.  

 

TUSENSKÖNAN I TOPPSKICK 

Inom projektet händer inte så mycket just nu, planering inför våren på-

går. Diskussion med staden om inköp av växter och redskap pågår.  

 

VISION MARIERO 

Ett möte med stadsarkitekt Sirkka Wegelius den 1 februari för diskuss-

ion om visionerna. Arbetet med finansiering har påbörjats och diskuss-

ioner kring visionen förs med Mariehamns stad. 

 

VOLONTÄRERNA 
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P.g.a. Brexit måste en av volontärerna ordna med visum, så deras an-

komst är framskjuten till april. 

 

NAMNBYTE 

Kansliet har fått information om att UMÅ (ungdomarnas miljörörelse på 

Åland) har bytt namn till BURÅ (Bärkrafts ungdomsråd på Åland) 

 

BREVET TILL NORDISKA MINISTERRÅDET FRÅN DE NORDISKA NATUR-

SKYDDSFÖRENINGARNA 

Brevet skickades till Nordiska Ministerrådet den 20 januari. En kopia på 

brevet skickades till Landskapsregeringen den 25 januari. Den gemen-

samma artikeln ska enligt planen publiceras inom kort i de nordiska me-

dierna. Eventuellt skickar ÅNoM den svenska artikeln också till de 

svenskspråkiga medierna på fastlandet om finska naturskyddsför-

eningen vill det (eftersom NoM inte varit med i detta samarbete). 

 

ANSÖKAN OM PROJEKTET RÖSTER FRÅN RÖTTERNA 

Föreningens ansökan om PAF-medel för projektet Röster från rötterna 

har flyttats från miljö till kultur inom LR då de ansåg att det hänger ihop 

med Åland 100. En kompletteringsförfrågan har kommit där de önskar 

specificering av naturfestivalen i projektet. Gruppen Natur och hälsa har 

gjort en specifikation där de föreslår att naturfestivalen slås ihop med 

nyöppningen av Mariero/Tusenskönan den 5 juni på världsmiljödagen. 

 

FÖRLÄNGT HYRESAVTAL MED HYRESGÄST 

En hyresgäst har förlängt sitt hyresavtal med ett år, till den 31.1.2022 

 

ADVISORY BOARDS ARBETE 

Advisory Board har påbörjat arbetet med att uppdatera de fem farle-

derna. Ett antal personer har tillfrågats som experter för de olika farle-

derna och många har tackat ja till att hjälpa till. Möten är planerade var 

tredje vecka fram till maj för att hinna gå igenom alla farlederna och få 

materialet uppdaterat till den 31 maj. 

 

ÅLAND GRÖNSKAR 

Föreningen är anmäld som Plåpp Åpp till Åland grönskar 30-31 maj. 
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SKOGEN I KUNGSÖ 

Verksamhetsledaren har varit i kontakt med stadsdirektören och frågat 

om planerna för skogsområdet i Kungsö som staden ärvde. Staden har 

ännu inte diskuterat Kungsö-området men stadsstyrelsen kommer att 

diskutera markpolitiken under året. Ett möjligt alternativ är enligt staden 

markbyte. Ålands Natur & Miljö har meddelat att vi gärna är med och 

diskuterar planerna för skogen om någon arbetsgrupp tillsätts för detta, 

eftersom vi anser att området är intressant. Vi har också tipsat om vege-

tations- och biotopinventeringen från 2016 som kunde utvärderas/följas 

upp för att staden ska få ett bättre beslutsunderlag för vad de ska göra 

med området.  

 

NOMS FÖRBUNDSMÖTE PÅ ÅLAND 

Förbundsmötet kommer troligtvis att ordnas som hybrid-eller distans-

möte p.g.a. osäkerhet inför våren. Detta innebär att antal personer som 

deltar fysiskt kommer att bli betydligt färre än om mötet hade hållts fy-

siskt.  

 

Eventuella motioner till förbundsmötet ska skickas in senast 24 februari. 

 

NÄTVERKSMÖTE MED VERKSAMHETSLEDARE 

Verksamhetsledaren har haft ett första nätverksmöte med några andra 

verksamhetsledare. Det utbyttes erfarenheter, tips och diskuterades 

kring PAF-ansökan, administration och det kommande stormötet för för-

eningar i maj. Gruppen ansåg att vi på sikt kan ta med flera verksam-

hetsledare i nätverket (det var 4 närvarande på detta möte) och att det 

känns som ett bra forum för samarbete. Ett nytt möte ska bokas om 

cirka en månad. 

 

FRILUFTSDAG OCH LÅNGFÄRDSSKRIDSKOTURER 

Den 7 februari ordnade föreningen med kort varsel en friluftsdag på 

isen i Finström. 

Långfärdsskridskoturer ordnades den 11 februari (after work) och 13 

februari (lördagsutfärd). 

 

NYA MEDLEMMAR OCH MEDLEMMAR 2020 

Föreningen har fått 17 nya medlemmar från 1.1-16.2.2021 
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År 2020 betalade 701 av föreningens medlemmar plus 122 NoM-med-

lemmar sin medlemsavgift, så totalt hade föreningen 823 betalande 

medlemmar. 

   

§ 17 TIDPUNKT FÖR NÄSTA MÖTE 

 

Beslut: Nästa möte hålls 16 mars kl.18.30 på kansliet om möjligt, annars 

på distans. 

  

§ 18 MÖTETS AVSLUTANDE  

 Mötet avslutades kl. 20.39 
 

 
  


