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Tid Torsdag 20 maj kl. 18.30 

 

Plats 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) 

Anna Ingman (medlemsansvarig) 

  

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

  

 Mötet öppnades kl. 18.34 av Maria Törnqvist.  

   

§ 2 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER 

  

Förslag till mötessekreterare: Ola Sundberg 

Förslag till vibes watcher: Annika Lepistö 

 

Beslut: Ola valdes till mötessekreterare och Annika till vibes watcher.  

 

 

§ 3 MÖTETS BESLUTFÖRHET 

Styrelsen är beslutsför då ordföranden eller vice ordföranden endera 

jämte så många styrelsemedlemmar är närvarande att de tillsammans 

utgör minst hälften av styrelsen. 

 

Beslut: Mötet konstaterades beslutsfört.  
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§ 4 GODKÄNNANDE AV MÖTESAGENDAN 

  

 Beslut:  Mötesagendan godkändes.  

 

 

§ 5 PROTOKOLLJUSTERING 

Bilaga 1 – Protokoll styrelsemöte 4 2021 

 

 Beslut: Protokollet från föregående möte godkändes.  

 

§ 6 PERSONALÄRENDEN  
 

Publiceras inte på nätet. 

 

§ 7 UPPFÖLJNING AV INTERN ARBETSPLAN 

 Bilaga 2 – Arbetsplan 2021 

 

Genomgång av vad som gjorts, vad som behöver flyttas fram och andra 

uppdateringar som behöver göras i planen. 

 

Beslut: Arbetsplanen gicks igenom och uppdaterades.  

 

§ 8 ANSÖKAN OM LEADER-FINANSIERING 

 

På föregående styrelsemöte fick kansliet i uppdrag att undersöka om 

Leader-finansiering kan sökas för Vision Mariero. Det är så, att 

åtgärderna passar inom Leader, men tyvärr får man inte söka direkta 

fortsättningsprojekt. Å andra sidan, är det ett projekt som bär sig själv 

som ett projekt med en början och ett slut så kan det ju fungera. Viktigt 

är i så fall att det nya projektet inte ändrar på det som gjordes i det 

ursprungliga projektet. Det går att både söka Leader-finansiering och ha 

crowdfunding samtidigt. Det viktiga är i så fall att Leader-pengarna 

används enligt projektbudget och pengarna från crowdfundingen till 

annat. 

 

Styrelsen behöver diskutera och besluta om det ska skapas ett nytt 

projekt som föreningen söker Leader-finansiering för. 
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Beslut: Mötet beslöt att söka ny Leaderfinansering för projektet vision 

Mariero.  

  

§ 9 REGENERATION 2030 

 

På förra styrelsemötet beslöts att kansliet undersöker om det finns 

möjlighet att hålla en föreläsning om kemikaliekoll. Gruppen för hållbar 

konsumtion utreder möjligheten att ha bytesmarknad. 

 

Giséla Linde kan hålla en föreläsning på engelska men vill veta hur lång 

den ska vara. Föreläsningen ska vara i fysisk form. Minimitaxan är 200 

euro + moms och slutligt pris beror på hur lång föreläsningen ska vara 

och hur mycket förberedelser som behövs. Vi behöver ta reda på att det 

är möjligt att föreläsningen hålls enbart fysiskt, och planera datum och 

tid och var den ska hållas. Giséla undrade också om publiken är 

ungdomar som deltar i eventet eller om den även är för allmänheten så 

hon vet vilken målgrupp föreläsningen riktar sig till. Beslut behövs om vi 

ska köpa föreläsningen från Giséla, hur lång den ska vara samt var och 

när den ska hållas. 

 

Gruppen för hållbar konsumtion redogör för hur långt de kommit med 

möjligheterna för bytesmarknad. 

 

Beslut: Mötet beslöt att köpa en halvtimmes lunch föreläsning den 31:a 

augusti av Gisela för det offererade priset.  

 

Hållbar konsumtionsgruppen arrangerar bytesmarknad på Alandica den 

29:e augusti.  

 

§ 10 SAMARBETE OM INVASIVA ROVDJUR 

 

Ådans vänner önskar samarbete med Ålands Natur & Miljö kring 

bekämpning av invasiva rovdjur. Verksamhetsledaren har diskuterat 

med Lucas Wideman om hur samarbetsformerna kunde se ut och han 

hänvisar till det stöd Ådans vänner har från Ålands Fågelskyddsförening: 
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”I nuläget gör vi inventeringar ihop med Ålands fågelskyddsförening av 

främst ejderbeståndet för att få en obereonde part att verifiera nyttan av 

våra viltvårdsinsatser tillsammans med jaktvårdsföreningar, varav invasiva 

rovdjurs bekämpningen är en stor del. Detta görs inom nyckelområden vi 

arbetar med bla bekämpning av invasiva rovdjur inom. Sedan har de även i 

media poängterat och gett stöd för att arbetet vi gör med att bekämpa 

invasiva rovdjur är viktigt och behöver få resurser. 

Det som jag föreslår är att vi tre föreningar tillsammans trycker på för att få 

resurser till bekämpningen av invasiva rovdjur - vilket som du påpekade är 

de invasiva arter som ställer till mest problem och det görs effektivast av 

specialiserade rovdjursekipage vilka vi har i vår förening. Som jag förstår på 

ditt meddelande är själva jakt-delen något ni inte vill ta tag i, även om ni i 

verksamhetsplanen definierat biologisk mångfald och bekämpning av 

invasiva arter som ett fokusområde i år, därmed föreslår jag att vår förening 

kan hantera den praktiska jakt-biten. ” 

Hur vill styrelsen att föreningen jobbar vidare kring samarbetet? 

Beslut: Mötet var positiva till ett samarbete med ”Ådans vänner” men 

samarbetsformerna behöver ännu klargöras. ÅNoM tar ingen aktiv roll i 

havsörnsfrågan. ÅNoM kan förslagsvis bidra med ett Café Planet på 

temat invasiva arter i framtiden.  

§ 11 SAMARBETE VID EMMAUSFESTIVALEN  

 

Emmaus/Martha Hannus har kommit med en förfrågan om samarbete 

med ÅNoM vid Emmausfestivalen 12 - 13 augusti. Hon undrar om 

gruppen för hållbar konsumtion är intresserade av att delta vid 

föreläsning och diskussion om minimalism, prylbantning och 

delningsekonomi. Hållbar konsumtionsgruppen har svarat att de är 

intresserade av att delta i diskussionen. Emmaus vill också gärna ha 

förslag på föreläsare de kan bjuda in till festivalen. Ett annat förslag är 

möjlighet till ”klimatcoachning” där privatpersoner kan testa sitt 

klimatavtryck och få tips på hur man kan minska det. Här tror vi att 

Bärkrafts hållbarhetslots kanske skulle passa bättre för uppgiften och 

har föreslagit det till Emmaus. 

Förslag: Styrelsen antecknar informationen till kännedom. 
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Beslut: Maria deltar i Emmaus paneldiskussion om hållbar 

klädkonsumtion.  

 

§ 12 FÖRSLAG OM GÄDDFABRIKER 

 

Uffe Grüssner har kommit med ett förslag om samarbete kring en 

kampanj om gäddfällor. Tony Cederberg har informerat styrelsen om 

diskussionerna via e-post. Styrelsen behöver besluta om kampanjen ska 

genomföras och hur, och vad ÅNoMs roll ska vara. 

 

Beslut: ÅNoM vill ändra vinkling på projektet och istället propagera för 

restaurering och återställning av naturliga bäckar och vattendrag. Tony 

funderar på formuleringar till en text under sommaren och idén 

återupptas i höst. Projektet kan tas med i verksamhetsplanen för 2022.  

 

§ 13              MEDDELANDEN / TILL KÄNNEDOM 

  

TRÄFFPUNKT SKOGEN 

Den 8 maj hölls vårvandring med tema blommor på Höckböleholmen. 

22 personer deltog i utflykten.  

 

STÄDA ÅLAND 

Nya broschyrer är beställda eftersom det var stor efterfrågan på dem. 

Nordic coastal clean up day har precis varit och många deltog genom 

att själva gå ut och plocka skräp. Skräpplockarkiten som skickades ut i 

samband med dagen var en succé och ca 50 personer hörde av sig. 

Detta har gett goda resultat på skräpplockarkartan där statistiken 

blomstrar. Nu finns även funktionen "Städbehov" och grafiken och sidan 

"Om" har uppdaterats. Några digitala skolbesök har gjorts där klasserna 

plockat skräp efteråt. Nu börjar planeringen av deltagandet i Åland 

grönskar.  

 

TUSENSKÖNAN I TOPPSKICK OCH VISION MARIERO 

Det händer mycket i trädgården just nu. Staketet på norra sidan är näs-

tan klart, stenbordet ska gjutas fast på sin nya plats, grind till parken ska 

byggas, köksträdgården är under uppbyggnad, nya växter kommer inom 

någon vecka, dammen är på gång, statyn med ängeln är flyttad till dam-

men m.m. Talkorna fortsätter alla söndagar i maj kl. 12-15. Planeringen 
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för smygöppning av trädgården med program i samarbete med natur-

festivalen pågår för fullt. En delrapport för projektet har skickats in och 

kompletteringsmaterial har begärts och ska ordnas. 

 

SOMMARPRAKTIKANT 

Vi begärde in intresseanmälan till sommarpraktikantplatser, dels till att 

jobba med att flytta över info från gamla webbsidan till nya och jobba 

med 100 naturpärlor, och dels för att arbeta i Mariero. 2 ungdomar läm-

nade in intresseanmälan och har nu erbjudits chansen att söka en jobb-

sedel från Ålands Näringsliv. Om de beviljas en jobbsedel får de praktik-

plats. 

 

ADVISORY BOARDS ARBETE 

Arbetet med att uppdatera de fem farlederna pågår. Möte om farled 5 

hölls den 10 maj och ett till möte hålls den 17 maj. Målsättningen är att 

ett utkast på texten till de fem farlederna ska vara klart till 31 maj. 

 

NOMS FÖRBUNDSMÖTE  

Förbundsmötet hölls digitalt lördag 24 april. Maria Törnqvist och Jose-

fine Egenfelt deltog i mötet. 

 

MÖTE OM TREDJE SEKTORNS REPRESENTANTER TILL 

HÅLLBARHETSRÅDET 

Vice ordförande Gunnar Westling deltog i mötet om tredje sektorns 

representanter till hållbarhetsrådet den 5 maj. Info från mötet: 

-Ett forum (uppdelat i kanske 3 forum) för tredje sektorn ska skapas. 

Nuvarande 3 rådsmedlemmar ska fundera ut uppdelning 

-Nuvarande rådsmedlemmar ville fortsätta men ville känna att de har 

mandat. Uppfattade som att de flesta deltagare stödde detta 

-Nya rådsmedlemmar behövs till årsskiftet så det finns tid ännu att 

 fundera. 

 

NÄTVERK AV NORDISKA CIVILSAMHÄLLESORGANISATIONER 

En gemensam ansökan till nätverket av nordiska 

civilsamhällesorganisationer skickades in från tre av de nordiska 

naturskyddsföreningarna: Landvernd (Island), SLL (Finland) och ÅNoM. 

Norge sökte en egen plats och Sverige och Danmark svarade inte på 
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förfrågan om samarbete så det är oklart om de har sökt en egen plats 

eller inte. 

 

UTLÅTANDEN OCH HÖRANDEN PÅ GÅNG 

Bilaga 3: Remissvar lagförslag mottagning i hamn av avfall från fartyg 

 

Remissutlåtande om mottagning i hamn av avfall skickades in den 10 

maj. 

Remissutlåtande om samrådsprocess av förvaltningsdokument för vat-

ten ska skickas in senast 22 juni, input till utlåtandet ska vara inne sen-

ast 31 maj. 

Samråds- och remissrunda gällande Marina åtgärder ska skickas in sen-

ast 26 augusti. 

Utöver dessa borde vattenlagen vara på kommande. Klimatlagen har 

också påbörjats men det är oklart när den kommer. 

 

VOLONTÄRERNA 

Den brittiska volontären Isaac kom till Åland den 4 maj och började med 

en vecka i karantän och sedan on arrival träning för volontärer och in-

troduktion på alla platser han ska vara volontär. Den 27 maj kommer 

han till ÅNoM för att lära känna oss. 

 

EVENEMANG SOM ÄR PÅ GÅNG 

- En vildörtsvandring i samarbete med Solklart/Soile Wartiainen den 

30 maj i samband med Åland Grönskar. 

- Ådsafari den 22 maj 

- Talka i Hammarland för bekämpning av den invasiva arten jättebal-

samin den 10 juni 

- Smygöppning av Mariero med program och naturfestival den 5 juni 

- Fågelskådning i samarbete med Ålands Fågelskyddsförening i juni 

 

Café Planet med tema biologisk mångfald som var tänkt i maj skjuts 

fram till hösten då det är så mycket andra evenemang på gång. 

Ådsafarin den 22 maj är också inom fokusområdet biologisk mångfald.  

 

KAMPANJ KRING INVASIVA ARTER 
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Förutom talkan i Hammarland i juni som planeras och samarbetet med 

Ådans vänner kring bekämpning av invasiva rovdjur har vi fått bild- och 

textmaterial från miljöbyrån som vi kan använda på sociala medier för 

att informera om både invasiva växter och djur. Det kan även vara bra 

att påminna om att inte släppa ut tama husdjur som sköldpaddor, 

akvariefiskar m.m. i naturen som kan påverka ekosystemet negativt. 

 

ÅNOMS NYA WEBBSIDA 

Utvecklingen pågår ännu. Strukturen på webbsidan i wordpress byggs 

och just nu är det fokus på nyhetsfilter liknande strukturen på wwf.se. 

Om vi får sommarpraktikant med IT-kunskap är tanken att hen kan 

hjälpa till med att flytta över information från gamla till nya webbsidan. 

  

§ 14 TIDPUNKT FÖR NÄSTA MÖTE 

 

Utomhusträff med styrelsemöte och middag med styrelsen och 

personalen planeras fredag den 18 juni. 

 

Beslut: Nästa möte äger rum den 18:e juni. Mötet inleds med 

gemensam middag kl. 17 på Arken Garden. Styrelsemötet fortsätter 

därefter i Mariero parken.  

 

§ 15 Diskussion om ersättningen till Green Key kontrollanter. 

 

Beslut: Ersättningen höjs till 175 euro för de som gör kontrollbesök som 

inte är kanslianställda.  

 

 

§ 16 ÖVRIGA ÄRENDEN 

  

 Diskussion om Godby träsk 

 

§ 17 MÖTETS AVSLUTANDE 

 

Mötet avslutades kl. 20.35.   

  

    
  


