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Tid Fredag 18 juni kl. 17.21 – 19.13 

 

Plats Hotell Arkipelag 

 

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) 

 Linda Eriksson (projektledare Städa Åland) 

 Jessica Sundberg (medlemsansvarig) 

  

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

 

 Mötet öppnades 17.21. 

  

   

§ 2 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER 

  

Förslag till mötessekreterare: Gunnar Westling 

Förslag till vibes watcher: Emma Lundberg 

 

 Beslut: Gunnar Westling valdes till mötessekreterare. Ingen vibes 

 watcher valdes. 

 

§ 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. 
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Beslut: Mötet konstateras vara beslutsfört 

 

§ 4 GODKÄNNANDE AV MÖTESAGENDAN 

 

 Beslut: Mötesagendan godkändes utan ändringar 

 

§ 5 PROTOKOLLJUSTERING 

Bilaga 1 – Protokoll styrelsemöte 5 2021 

 

 Beslut: Tidigare protokoll justerades vid ett tidigare tillfälle. 

 

§ 6 PERSONALÄRENDEN 

 

Läggs inte ut på nätet. 

 

§ 7 EKONOMIÄRENDEN 

 

Kort genomgång av det ekonomiska läget just nu (under förutsättning 

att bokföringen för maj är klar). 

 

 Beslut: Styrelsen antecknar informationen till kännedom. 

 

§ 8 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. 

 

§ 9 UPPDATERING AV DE FEM FARLEDERNA 

 Bilaga 3 – Farlederna i textformat  

 

Advisory Board hann under våren med att uppdatera bildtexterna till de 

fem farlederna, men har inte hunnit redigera övriga texter nämnvärt. En 

ny textdel med definitioner har lagts till och källförteckningen är 

uppdaterad. I bilagan finns samtliga texter med som fanns i det 

ursprungliga programmet Åland 2030 för fulla segel inklusive de 

uppdaterade bildtexterna till farlederna. Verksamhetsledaren föreslår 
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att mycket av de gamla texterna tas bort i den nya versionen, då de dels 

innehåller gammal information, och dels för att programmet kunde 

förenklas. Det sparar på papper och miljö att ha en kortare broschyr. 

Förslagsvis kunde sidan 1-6 och 18-20 kortas ner betydligt och en stor 

del av texterna kunde slopas, Enligt Advisory Board var det kansliet som 

skrivit det mesta av texterna på sidan 1-6 och verkar inte ha intresse för 

att jobba med dem. Kan en liten arbetsgrupp från styrelsen jobba med 

att färdigställa alla texter utöver farledstexterna som redan är 

uppdaterade? Eller ska kansliet jobba med det i höst när Jessica är 

tillbaka, innan layout och tryck ska göras? Och är det något i de 

uppdaterade farledstexterna som styrelsen har frågor eller 

ändringsförslag på? 

 

Beslut: En arbetsgrupp bestående av Maria Törnqvist, Annika Lepistö, 

Josefine Egenfelt och Jessica Sundberg färdigställer texterna. 

  

§ 10 REGENERATION 2030 

 

Gruppen för hållbar konsumtion redogör för hur långt de kommit med 

planeringen av bytesmarknaden den 29 augusti. 

 

Giséla Linde håller en halvtimmes fysisk lunchföreläsning på Alandica 

om kemikalier på engelska den 31 augusti kl. 12. Vem ska kontaktas för 

att stämma av att vi har ett rum för föreläsningen på Alandica? 

 

Beslut: Utrymme är redan bokat. Ett nyhetsbrev går ut till medlemmarna 

 i början av  augusti att lämna in kläder och böcker till bytesmarknaden. 

 Bytesmarknaden anordnas på söndagen mellan 9.30 och 14. Fyra 

 funktionärer behövs för att hålla i bytesmarknaden. 

 

§ 11 SAMARBETE OM INVASIVA ROVDJUR 

Verksamhetsledaren hade möte med Lucas Wideman den 10 juni och 

diskuterade samarbetsformer kring bekämpning av invasiva rovdjur. Det 

samarbetet skulle handla om är att tillsammans med Archipelago Pares 

(projektet Ådans vänner) och Ålands Fågelskyddsförening påverka för att 

miljöbyrån skulle budgetera för att få en samordnad långsiktig 

bekämpning av de invasiva rovdjuren. Det är viktigt att lyfta fram att 
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detta är miljövård och inte jakt. Det kommer att kräva mera resurser i 

början men om man lyckas få bort stammen på Åland behövs inte så 

stora årliga resurser efter det för att bekämpa de få nya individer som 

kommer utifrån. Archipelago Pares kan vara den drivande parten i 

arbetet men de vill gärna ha stöd från ÅNoM för att påverka och 

informera. Lucas Wideman kommer att skicka information om planerna 

för nästa år någon dag innan styrelsemötet. Ett gemensamt möte med 

miljöbyrån och miljöministern planeras i början av augusti innan 

förslaget till landskapets budget ska vara klar. 

Beslut: Föreningen deltar på mötet men önskar se över intygets innehåll 

efter mötet. 

 

§ 12 FÖRFRÅGAN OM GEMENSAM UTFÄRD ÅLAND RUNT MED ALBANUS

   

Eftersom Albanus skulle ha deltagit i Tall Ships Races som blev inställt 

söker de nu nya bokningar till sommaren. En förfrågan har kommit till 

ÅNoM om vi vill vara med och ordna en gemensam utfärd med Albanus 

Åland runt på cirka 2.5 dagar (max, beror på vädret hur länge det tar). 

De undrar om ÅNoM har en naturguide som kan berätta om olika 

ställen runt Åland gällande natur, kultur och historia under färden. 

Naturguiden får resan gratis. Beroende på väder kan det bli ett riktigt 

äventyr. Förslagsvis kunde utfärden göras i slutet på juli eller början på 

augusti. ÅNoM kan marknadsföra evenemanget via sina digitala kanaler. 

Självkostnadspriset för utfärden är 750 euro per dygn och det finns 20 

platser, vilket innebär att priset skulle bli 40 euro/dygn/person plus 

kostnader för mat.  Albanus har en kalender på hemsidan där vi kan 

titta på vilka datum som är lediga. Det är även möjligt att ordna kortare 

utfärder om vi inte vill åka Åland runt. En utmaning är att kansliet är 

stängt i juli, så marknadsföring och anmälningar måste förberedas innan 

semestern i så fall. 

 

Är ÅNoM intresserade av en utfärd Åland runt och har vi någon 

naturguide som kan tillfrågas? 

 

Beslut: Föreningen tackar nej till förfrågan på grund av den korta tiden 

att marknadsföra evenemanget till medlemmarna. 

 

§ 13 MEDLEM SOM GÅTT BORT  
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Läggs inte ut på nätet. 

 

Beslut: Föreningen uppmärksammar den avlidne med införskaffande av 

en växt till Mariero och ett kondoleansbrev till de anhöriga. 

 

§ 14              MEDDELANDEN / TILL KÄNNEDOM 

  

TRÄFFPUNKT SKOGEN 

Den 12 juni hålls en träff med temat vilda ätliga växter i Gottby.  

 

STÄDA ÅLAND 

Projektåret 2020 går mot sitt slut för Städa Åland. I maj har fokus legat 

på Nordic coastal clean up day , Åland grönskar och Naturfestivalen. 

Fortsättningsvis är det många företag och privatpersoner som 

registrerar in plockat skräp på stadaaland.ax. Isaac och Linda var till 

Discgolfbanan den 7.6 och plockade skräp men det finns fortfarande 

kvar skräp kvar så de åker dit igen denna vecka. Samarbetet med Håll 

skärgården rent är igång där de kommer att kontakta grundskolorna på 

Åland som städar stränder och registrerar in det på Städa Åland. Även i 

sommar kommer Städa Åland att ha ett samarbete med Blue Flag 

hamnarna. Redovisningen skall lämnas in till LR innan semestern och 

sedan är det fullt fokus på det nya projektåret som kommer att handla 

mycket mer om den kommande egna organisationen Håll Åland rent.  

 

TUSENSKÖNAN I TOPPSKICK OCH VISION MARIERO 

Delrapporten för Tusenskönan i toppskick har godkänts och det har 

kommit in medel på kontot i enlighet med delredovisningen. Marie-

hamns stad vill ha in önskemål från ÅNoM till trädgården inför 2022 

snarast, så en lista på önskemål är under arbete. Även ansökan till Lea-

der för vision Mariero är under arbete. En del inköp av material till Mari-

ero gjordes inför naturfestivalen. 

 

VOLONTÄRERNA 

Volontären Isaac har kommit igång bra och är en stor hjälp i trädgården. 

Han har också varit med Linda och plockat skräp för Städa Åland. Han 
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kommer att kunna jobba för ÅNoM cirka en dag i veckan. Den andra vo-

lontären från Frankrike är troligvis på väg till Åland i slutet på juni så då 

har vi troligtvis en volontär till inom någon månad. 

 

SOMMARPRAKTIKANT 

Ingen av de två ungdomar som sökte sommarpraktik hos ÅNoM beviljas 

en jobbsedel så det blev ingen praktikplats. 

 

UTLÅTANDEN OCH HÖRANDEN PÅ GÅNG 

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

ast 26 augusti. 

Tony Cederbeg och Ola Sundberg deltog i ett första hörande om vatten-

lagen den 4.6. Klimatlagen har också påbörjats men det är oklart när 

den kommer. Enligt medierna kan nya avfallslagen komma innan se-

mestrarna. 

 

RUNDABORDSSAMTAL 29 JUNI 

En förfrågan kom från SamNordisk Skogsforskning, Nordisk Komité for 

Jordbruks- og matforskning and Nordic Sustainability om ÅNoM kunde 

delta i ett digitalt rundabordssamtal den 29 juni om hur Covid-19 påver-

kat den blåa Nordiska bioekonomin och möjligheter till förbättrad resili-

ens mot framtida kriser. Varken Tony Cederberg eller Ola Sundberg 

hade möjlighet att delta, men Joel Lindholm lovade att delta som ÅNoMs 

representant på eventet. 

 

DELTAGANDE I HI:S NATURSEMINARIE 

Josefine Egenfelt deltar som ÅNoMs representant i ett panelsamtal vid 

HI:s naturswebbinarie med temat ”Åland – på naturens villkor” med frå-

geställningen ”vilka är dagens utmaningar” den 10 juni. 

 

GENOMFÖRDA EVENEMANG 

På Ådsafarin den 22 maj deltog 14 personer. 

Vildörtsvandring i samarbete med Solklart/Soile Wartiainen den 30 maj i 

samband med Åland Grönskar lockade 9 deltagare. 

Smygöppningen av Mariero med program och naturfestival den 5 juni 

gick bra. Antalet deltagare kunde har varit större. Det var väldigt trevlig 

stämning bland de som deltog. 
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Talka i Hammarland för bekämpning av den invasiva arten jättebalsamin 

hålls den 10 juni 

Fågelskådning i samarbete med Ålands Fågelskyddsförening den 14 

 juni 

 

ÅNOMS NYA WEBBSIDA 

Utvecklingen pågår ännu och snart kan vi börja lägga in material på nya 

webbsidan. Förhoppningen är att den nya webbsidan kan lanseras inom 

juni. 

  

§ 15 TIDPUNKT FÖR NÄSTA MÖTE 

 

Beslut: Onsdag 11 augusti kl 18.30 om behov finns. 

En workshop för styrelsen och Advisory Board ordnas onsdag 18 

augusti kl 17 för att inleda planeringen av nästa verksamhetsår. 

Förslagsvis ordnas workshopen på Folkhälsan eller Röda kors-gården. 

 

§ 16 ÖVRIGA ÄRENDEN 

 

 BESLUT FRÅN MARIEHAMNS STAD OM REDUCERING AV BIDRAG 

 Bilaga 4 – Reduktion av bidrag Mariehamns stad 

 

Då ÅNoM skickat in bokslut och verksamhetsberättelse för år 2020 

återkom staden och påpekade att intäkterna för medlemsavgifter inte 

överensstämmer med det antal medlemmar vi redovisat per 31.12.2020 

när vi ansökt om bidrag för år 2021. Detta beror på att vi inte tar bort 

medlemmar förrän de inte har betalat medlemsavgiften på två år, att 

pensionärer och studerande betalar en lägre medlemsavgift, att 

permitterade och arbetslösa fick vara kvar som medlemmar utan att 

betala medlemsavgift p.g.a. Coronasituationen under år 2020, och för 

de medlemmar som är medlemmar i NoM får ÅNoM bara en viss andel 

av medlemsavgiften. Efter diskussion med staden om detta räknades 

alla medlemmar som inte betalat någon medlemsavgift bort vilket 

minskade antalet medlemmar märkbart. Baserat på detta har kultur- 

och fritidsnämnden beslutat att reducera det beviljade grundbidraget 

för 2021 med 1266,37 euro. Detta innebär att bidraget minskar från 

3802,43 euro till 2536,06 euro. Till nästa års ansökan ska kansliet vara 
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noggranna med att räkna bort alla icke betalande medlemmar direkt vid 

ansökan. 

 

Föreslås att styrelsen tar informationen till kännedom 

 

Beslut: Styrelsen antecknar informationen till kännedom. 

 

§ 17 MÖTETS AVSLUTANDE 

 

 Mötet avslutades 19.13. 

  
    
  


