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Tid Onsdag 11 augusti 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) 

   

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

   

§ 2 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER 

  

Förslag till mötessekreterare: Helena von Schoultz 

Förslag till vibes watcher: Tony Cederberg 

 

 Beslut: Annika valdes till mötessekreterare och Tony 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 är beslutsfört 

 

§ 4 GODKÄNNANDE AV MÖTESAGENDAN 

 

 Beslut: Agendan godkändes  

 

§ 5 PROTOKOLLJUSTERING 
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Bilaga 1 – Protokoll styrelsemöte 6 2021 - signerat 

 

Protokollet har justerats elektroniskt av ordförande och sekreterare 

 

 Beslut: Noteras till kännedom 

 

§ 6 PERSONALÄRENDEN 

 

Läggs inte ut på nätet. 

 

§ 7 EKONOMIÄRENDEN 

 

Kort genomgång av det ekonomiska läget just nu (under förutsättning 

att bokföringen för juni och juli är klar). 

 

 Beslut: Genomgången noteras 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: Diskussionen noteras till kännedom 

 

§ 9 GODKÄNNANDE AV PROJEKTANSÖKAN FÖR LEADER-MEDEL FÖR PRO-

JEKTET VISION MARIERO 

 Bilaga 3 – Projektplan Vision Mariero 

 Bilaga 4 – Projektbudget Vision Mariero 

 Bilaga 5 – Indikatorblankett Vision Mariero 

 Bilaga 6 – Utvecklingsplan Vision Mariero  

 

Styrelsens godkännande av dokumenten till projektansökan behövs så 

att projektansökan kan registreras så fort som möjligt efter mötet. 

 

Beslut: Styrelsen godkänner alla dokument för projektansökan 
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§ 10 MÖTE MED LANDSKAPSREGERINGEN OM BEKÄMPNING AV INVASIVA 

 ROVDJUR 

 

Archipelago Pares har föreslagit datum för möte med Alfons Röblom, 

Robin Juslin och David Abrahamsson för att diskutera en långsiktig stra-

tegi för att bekämpa invasiva rovdjur på Åland. ÅNoM och Ålands Fågel-

skyddsförening deltar också i mötet. Mötet är föreslaget den 25 augusti 

kl. 13. Är det någon från styrelsen som är intresserad av att delta i mötet 

tillsammans med verksamhetsledaren? 

 

Beslut: Någon från styrelsen deltar eventuellt på distans 

 

 

§ 11              MEDDELANDEN / TILL KÄNNEDOM 

  

TRÄFFPUNKT SKOGEN 

Den 22 augusti hålls en träff med temat ”prova på kajak”. 

 

STÄDA ÅLAND 

Nu ligger fokus på att få ihop en arbetsgrupp för skapandet av en egen 

organisation. Om styrelsen har tips på någon person som kan tillföra 

kunskap tar Linda gärna emot förslag på personer att kontakta! I övrigt 

planeras höstens aktiviteter men på grund av dåligt med sponsorer i år 

på grund av Corona har vi mindre pengar att röra oss med i projektet. 

 

TUSENSKÖNAN I TOPPSKICK OCH VISION MARIERO 

Ansökan om Leader-finansiering för Vision Mariero skickas in snarast. 

Nu är fokus på att genomföra allt som återstår i projektplanen så att 

omplanteringen förhoppningsvis är klar tills projekttiden för Tusenskö-

nan i toppskick är klar. På grund av den torra varma sommaren har inte 

mycket kunna göras under juli. Den 9 augusti kommer Stefan Nordas 

från Mariehamns stad till Mariero för att diskutera saker som staden be-

höver göra i trädgården. Den 11 augusti kommer KST-personal till träd-

gården för att se vad deras klienter kan göra regelbundet i Mariero. På 

studiebesöket till besöksträdgården Senses deltog 16 personer. 
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VOLONTÄRERNA 

Volontären från Frankrike var på grund av personliga orsaker tvungen 

att ställa in sitt år på Åland. ABF undersöker nu om det går att hitta en 

annan volontär som kan komma till Åland. 

 

UTLÅTANDEN OCH HÖRANDEN PÅ GÅNG 

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

ast 26 augusti. Styrelsens åsikter behövs senast den 13 augusti. 

Lagförslag om anpassad kommunal avfallshantering ska skickas in sen-

ast 10 september. Styrelsens åsikter behövs senast den 27 augusti. 

 

EMMAUSFESTIVALEN 

Både Maria Törnqvist och Annika Lepistö deltar i panelsamtal med te-

mat ”Lev mer med mindre” den 13 augusti på Emmausfestivalen. 

 

VERKSAMHETSPLANERING INFÖR 2022 

Workshop med styrelsen, personalen och Advisory Board blir onsdag 

den 18 september kl. 17. Plats är ännu inte fastställt. Föreningen bjuder 

deltagarna på mat vid workshopen. 

 

ÖSTERSJÖDAGEN 

Vandringen i Nabbens våtmark där Städa Åland deltar flyttades från Ös-

tersjöns dag på våren till Östersjödagen den 26 augusti. 

 

REGENERATION 2030 

Föreningen ordnar bytesmarknad 29 augusti och föreläsning om kemi-

kalier 31 augusti. 

 

SKÖRDEFESTEN 

Föreningen deltar tillsammans med Naturskolan som Plåpp Åpp på 

skördefesten den 17 september. Temat är plast i våra hav och kemika-

lier i hemmet. Planen är att kemikalieutbildningen för personalen och 

styrelsen bör hållas innan dess. 

 

RUNDABORDSSAMTAL 29 JUNI 

Joel Lindholm deltog i rundabordssamtalet den 29 juni om hur Covid-19 
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påverkat den blåa Nordiska bioekonomin och möjligheter till förbättrad 

resiliens mot framtida kriser. En sammanfattning på vad som diskutera-

des kommer att skickas från arrangörerna inom augusti, Joel återkom-

mer med den när den kommit. Det som diskuterades var mycket om 

hur man ska se på den blåa ekonomin i framtiden, både på nordisk och 

global nivå. Det diskuterades också att regelverk och system är för 

krångliga idag, vilket hindrar genomförandet av idéer. Det kanske skulle 

behövas en gemensam nordisk byråkrati, en större instans som jobbar 

med det. Fiskeindustrin och hållbarare fiskodlingar diskuterades också. 

Joel hade lyft marina skyddsområden som viktiga, eftersom mycket av 

diskussionerna handlade om hur vi kan utnyttja resurser. Det var ett 

femtontal personer som deltog och flera av dem kan vara intressanta 

som samarbetspartners. Joel nämnde bland annat att det pågår projekt 

med drönare för riktat fiske som kan rikta in sig på specifika arter. Det 

fanns också försök med tång, sjöborrar och sjögurkor som livsmedel. 

 

GENOMFÖRDA EVENEMANG 

På talka i Hammarland för bekämpning av den invasiva arten jättebal-

samin den 10 juni deltog 7 personer. 

Fågelskådningen som planerades i samarbete med Ålands Fågelskydds-

förening den 14 juni ställdes in då endast en medlem anmält sig. Ett nytt 

försök görs eventuellt i september. 

 

ÅNOMS NYA WEBBSIDA 

Kansliet har börjat lägga in lite material i stagemiljön på nya webbsidan. 

Startsidan är klar och det återstår en del jobb med undermenyn och att 

mata in innehåll. Målsättningen är att mata in mera innehåll så fort som 

möjligt och få allt klart så att sidan kan lanseras, helst inom augusti om 

det går. 

 

INSAMLINGAR PÅ FACEBOOK 

Kanslipersonalen har i ett halvår jobbat med att kunna göra insamlingar 

via Facebook. Orsaken till att det tar så länge är att tidigare anställda 

hade skapat skilda jobbprofiler som är kopplade till den finansiella admi-

nistrationen på Facebook. De har inte inloggningarna kvar sedan de slu-

tade på ÅNoM så de har inte kunnat hjälpa till med att få ärendet 
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framåt. Nu har Facebook begärt en del dokument för att kunna ordna 

detta, bland annat intyg från banken, kopior på id-kort på personalen, 

fullmakt från ordförande att utse en ny financial administrator och ut-

drag ur föreningsregistret. Kansliet jobbar med att samla in alla doku-

ment så att ärendet kan komma framåt. 

  

§ 12 TIDPUNKT FÖR NÄSTA MÖTE 

 

Beslut: Preliminärt onsdag den 22 september kl. 18:30 

 

§ 13 ÖVRIGA ÄRENDEN 

   

§ 14 MÖTETS AVSLUTANDE kl. 19:37 

  

  


