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Tid Onsdag 22 september kl. 18.30 

 

Plats ÅNoMs kansli 

 

Kallade Styrelsen  Maria Törnqvist (ordförande) §6, §8 och framåt 

  Anna Häger  

Gunnar Westling  

  Tony Cederberg 

  Ola Sundberg 

  Emma Lundberg 

  Helena von Schoultz  

  Annika Lepistö  

   

Personal  Josefine Egenfelt (verksamhetsledare) 

 Linda Eriksson (projektledare Städa Åland) 

 

Övriga Mia Hanström, ABF 

   

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE kl.18.30 

   

§ 2 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER 

  

Förslag till mötessekreterare: Helena von Schoultz 

Förslag till vibes watcher: Emma Lundberg 

 

Beslut: Helena von Schoultz valdes till sekreterare och Annika Lepistö valdes 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 beslutsförda. Vice-ordförande är mötesordförande tills 

ordinarie ordförande ansluter till mötet. 

 

§ 4 GODKÄNNANDE AV MÖTESAGENDAN 

 

 Beslut:  Mötesagendan godkändes 

 

§ 5 PROTOKOLLJUSTERING 

Bilaga 1 – Protokoll styrelsemöte 7 2021 – signerat  

 

Protokollet har justerats elektroniskt av ordförande och sekreterare 

 



  

  Protokoll 8/2021 

  Dagordning  
 

2 
 

 Beslut:  Antecknas till kännedom 

 

§ 6 PERSONALÄRENDEN 

 

Publiceras inte på nätet 

  

§ 7 EKONOMIÄRENDEN 

 

Kort genomgång av det ekonomiska läget just nu. 

 

 Beslut: Styrelsen antecknar det ekonomiska läget 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: Styrelsen antecknar planen till kännedom och godkänner uppdateringarna. 

 

§ 9 LEDAMOT SOM ÖNSKAR AVGÅ 

 

Anna Häger önskar avgå som ledamot i ÅNoMs styrelse innan mandatperiodens slut. 

Valberedningen har informerats om detta så de kan föreslå en ersättare på höstmötet. 

 

 Beslut: Styrelsen tar informationen till kännedom 

 

§ 10 DISKUSSION OM FRAMTIDA ORGANISERING AV STÄDA ÅLAND 

 Bilaga 3 – En egen organisation 

 Bilaga 4 - Underlag styrelsemöte 

 

Projektledare Linda Eriksson önskar diskussion och beslut om den framtida 

organiseringen av Städa Åland, se bifogad bilaga. Mia Hanström från ABF är inbjuden 

till mötet för att diskutera olika organisationsformer (och vill samtidigt kort informera 

om ABFs verksamhet). 

 

Beslut: Styrelsen begär mera information och ger Linda Eriksson (projektledare) i 

uppdrag att höra av sig till kommunerna, näringslivet och landskapet (i vissa fall på 

nytt) samt andra eventuella berörda parter och kollar intresse samt för att få mera 

information och klarhet i var olika parter står i frågan. Beslut om hur vi går vidare kan 

sedan tas. Det är viktigt att klargöra underliggande faktorer innan beslut kan tas.  

 
För kännedom: Mia Hanström informerade kort om ABF och deras verksamhet.  

 

§ 11 DISKUSSION OM SAMARBETE KRING BEKÄMPNING AV INVASIVA ROVDJUR 

 Bilaga 5 - Invasiva rovdjur - APrf - Medaktörsintyg_ 
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Vid mötet om en långsiktig strategi för att bekämpa invasiva rovdjur på Åland deltog 

Josefine Egenfelt och Tony Cederberg från ÅNoM. På styrelsemötet i juni beslöts att se 

över medaktörsintygets innehåll efter mötet, så intyget behöver diskuteras och det be-

höver fattas beslut om ÅNoM ska skriva på medaktörsintyget. 

 

Beslut: Styrelsen besluter att föreningen skall underteckna intyget. 

 

§ 12 UPPDATERING AV PROGRAMMET ÅLAND 2030 FÖR FULLA SEGEL 

Bilaga 6 - Utkast uppdatering av farledstexterna 14.9.2021 

 

Som bilaga finns slutligt förslag på uppdaterad text för programmet Åland 2030 för 

fulla segel med föreningens 5 farleder i uppdaterat format. Programmet behöver 

godkännas för att kunna inkluderas i verksamhetsplan och budget 2022. Det behöver 

även planeras vem som uppdaterar layout av hela dokumentet och de uppdaterade 

bilderna. 

 

Beslut: Styrelsen godkänner uppdateringen. Anna Ingman anställs på timbasis för att 

skapa layouten. 

 

§ 13 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2022 

 Bilaga 7 - Verksamhetsplan ÅNoM 2022 UTKAST 

 Bilaga 8 – Budget 2022 utkast 

 

Styrelsen behöver godkänna verksamhetsplan och budget så de kan skickas in 

tillsammans med ansökan om PAF-medel senast 15.10.2021. 

 

Eftersom föreningen sökt Leader-finansiering för projektet Vision Mariero men inte fått 

besked ännu är projektet för säkerhets skull budgeterat som PAF-finansierat. Styrelsen 

behöver fatta formellt beslut om att föreningen söker PAF-medel för projektet om 

Leader-finansieringen avslås. Om Leader-finansieringen beviljas måste budgeten 

revideras enligt Leader-finansieringen. 

 

Beslut: Styrelsen godkänner verksamhetsplan och budget med ändringen att 

Medlemsavgifter höjs med 2000€ och PAF bidrag minskas med 2000€ i budgeten.  

 

§ 14 DATUM OCH PLATS FÖR HÖSTMÖTET 

 

Datum och plats för höstmötet behöver bestämmas. Höstmötet ska hållas inom 

november månad, helst på en Green Key-certifierad anläggning. Förslag på plats kunde 

vara Stallhagen eller Smakbyn. 

 

Beslut: Höstmötet beslutas hållas onsdag 17.11 i första hand, alternativ torsdag 18.11 

på Stallhagen i kupolen om möjligt. Eventuellt kommer barnpassning ordnas. Program 

funderar styrelsen vidare på i styrelsegruppen på Facebook.  

 
§ 15 ANSÖKAN OM ÅLAND 100-MEDEL FÖR PROJEKT OM LANDSKAPSARTER 

 Bilaga 9 - Projektidé och budget Landskapsarter 
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Gruppen för biologisk mångfald har initierat att söka Åland 100-medel från Ålands 

Kulturdelegation för ett projekt som ska utse nya landskapsarter för att lyfta upp olika 

arters betydelse. Eftersom det var så kort tid till sista ansökningsdag då projektidén 

kom in har en majoritet av styrelsen vidtalats muntligt och godkänt att projektansökan 

skickas in. Ansökan skickades in på sista ansökningsdag den 15 september och 

beloppet som söktes för projektet var 5000 euro.  Beslutet behöver godkännas 

formellt av styrelsen och skickas in till Kulturdelegationen snarast efter mötet. 

 

 Beslut: Styrelsen godkänner ansökan och beslutet 

  

§ 16 NÄTVERKSGRUPP FÖR CIVILSAMHÄLLET I BÄRKRAFT.AX 

 

Nätverksgrupp/er för civilsamhället är på gång att bildas inom Bärkraft.ax. Ett första 

möte hålls måndag 20 september där Maria Törnqvist deltar som föreningens 

representant. Maria Törnqvist informerar på styrelsemötet vad som diskuterades på 

det första mötet för civilsamhällets nätverk. Styrelsen behöver diskutera hur 

deltagande i mötena ska ske framöver så det inte blir så betungande för en enskild 

person. 

 

Förslag: På kommande möten går i första hand ordförande, i andra hand vice 

ordförande och i tredje hand verksamhetsledaren. 

 

Beslut: Beslut enligt förslag 

 

§ 17 UT MED BARN ÅLAND 

 

Tove Fagerström önskar diskussion om ÅNoMs Facebook-grupp Ut med Barn! (Åland): 

 

”Ut med barn! (Åland) är en facebookgrupp med drygt 1100 medlemmar. Gruppen 

startade som en intern kanal för ÅNoMs barnfamiljverksamhet men fungerar numera 

som informationsplats för den som söker eller vill dela tips på utflykter eller aktiviteter 

som stimulerar barns nyfikenhet på naturen. Tre ideella administratörer har hittills 

axlat administratörsskapet, vilket mest inneburit godkännande av nya medlemmar. På 

gruppens beskrivning står att den drivs av ÅN&M, men det är inga krav på 

medlemskap i föreningen för att vara aktiv i gruppen. Jag (Tove) har fortsatt vara 

administratör, men jag skulle gärna se att den knöts starkare till föreningen. Mina 

frågor är 1) vill ÅNoM fortsätta upprätthålla gruppen och 2) vill föreningen t ex söka 

efter några personer som tar lite mer ansvar för att gruppen har ett levande innehåll. 

Jag kan fortsätta som administratör men gärna tillsammans med ytterligare några till. 

Mina barn är tyvärr ganska svåra att få med på utflykter numera...” 

 

Beslut: Styrelsen beslutar att gruppen skall fortsätta i ÅNoMs regi och 

medlemsansvarig får till uppgift att försöka hitta engagerad medlem som skulle vilja 

fungera som medadministratör. Medlemsansvarig på kansliet kommer också formellt 

vara administratör i gruppen för att hålla kvar kopplingen och rättigheterna till kansliet. 
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§ 18 FÖRFRÅGAN FRÅN NATUR OCH MILJÖ OM NORDIC SWAP DAY 2022 

 

Följande förfrågan har kommit från Natur och miljö:  

Natur och Miljö kommer tillsammans med andra naturskyddsorganisationer i Norden 

vara med i evenemanget ”Nordic Swap day”. Evenemanget ordnas nästa gång 23. April 

2022. 

I sin enkelhet är evenemanget en klädbytardag. Personer donerar kläder som är i hela, 

rena och lockande. För varje klädesplagg som personen donerar, får man en biljett 

som används under evenemanget. Biljetterna kan bytas ut mot klädesplagg under 

evenemanget. 

Mer om evenemanget kan ni läsa här: 

https://nordichometalk.com/miljo/kladbytardagen-och-earth-hour-den-28-mars-for-

var-planets-skull  

Inga pengar kretsar under evenemanget, och de kläder som blir över efter 

evenemanget doneras till t.ex. UFF, någon loppis eller förs till textilsamlingen – 

beroende på vad som är behändigt. 

 

I Finland har Marthorna ett liknande evenemang – vi blev frågade av Sveriges 

Naturskyddsförening ifall vi ville delta under paraplybegreppet Nordic Swap day.  

Min tanke är att samarbeta med lokalföreningar, men speciellt med lokalföreningar 

som har en högskola på sin ort, för att synliggöra NoM bland unga. Jag kommer göra 

ansökningar (bl.a. https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/stod/om-

stodprogrammen/norden-0-30/) 

för att få finansiering för projektet. Jag vill gärna inkludera unga i alla åldrar i 

evenemanget – ge unga erfarenheter av att ordna evenemang, oavsett bakgrund eller 

ålder. 

 

Tror ni att ÅNoM skulle vara intresserade att samarbeta kring detta evenemang? Från 

NoMs sida kommer vi långt fixa marknadsföring, finansiering (så långt det går) och vara 

fysiskt på plats och hjälpa till (så långt personalens timmar räcker till).  

Om ni är intresserade av evenemanget, bollar jag gärna mer idéen mer er, t.ex. via 

Zoom eller Teams! Och besvarar eventuella frågor 

Beslut: Styrelsen besluter att föreningen deltar och kansliet fortsätter planeringen. 

§ 19              MEDDELANDEN / TILL KÄNNEDOM 

  

TRÄFFPUNKT SKOGEN 

Den 22 augusti hölls en välbesökt träff med temat ”prova på kajak”. Nu planeras två 

utfärder tillsammans med SFI-klasser från Medis och sedan blir det en utflykt till Vårdö 

den 26 september och en utflykt med temat svamp och höstskog den 17 oktober. Där-

efter utvärderas om det finns pengar kvar i projektet för ytterligare utfärder. 

 

STÄDA ÅLAND 

Rapport från Städa Åland: Nu har våra påshållare till sockerrörspåsarna äntligen 

kommit med Städa Ålands logo på! Dykeventet pågår där dykare uppmanas att städa 

https://nordichometalk.com/miljo/kladbytardagen-och-earth-hour-den-28-mars-for-var-planets-skull
https://nordichometalk.com/miljo/kladbytardagen-och-earth-hour-den-28-mars-for-var-planets-skull
https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/stod/om-stodprogrammen/norden-0-30/
https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/stod/om-stodprogrammen/norden-0-30/
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under vattenytan. Dålig uppslutning, hjälp gärna till att sprida budskapet! Städning av 

referensstränderna pågår. Diskussioner pågår med Mia Hanström, LR och 

förberedande av dokument vad avser Städa Ålands framtid. Deltagande i skördefesten 

fredag 17.9. Nordic coastal clean up möte och deltagande i Kustvattendagen ordnat av 

LR. Planering av ett ploggingevent i samarbete med träningsverket. 

 

TUSENSKÖNAN I TOPPSKICK OCH VISION MARIERO 

Några talkor har hållits i Mariero under augusti och september. Projektet Tusenskönan 

i toppskick har beviljats förlängd projekttid till 31.5.2022 då det inte gått att genomföra 

omplanteringen enligt plan p.g.a. Corona, den torra sommaren och att det krävs om-

fattande ogräsbekämpning för att kunna genomföra omplanteringen. KST-personal 

tillsammans med klienter från två av KSTs boenden planerar att rensa ogräs i trädgår-

den regelbundet.  

Det har kommit förfrågan om kompletterande information till ansökan om Leader-

finansiering för Vision Mariero. Föreningen ansöker också om PAF-medel för projektet 

vision Mariero ifall inte Leader- finansieringen beviljas. Planen är också att crowdfun-

dingen för Vision Mariero ska komma igång snart. 

 

VOLONTÄRERNA 

En volontär från Italien kommer troligtvis i slutet av september och stannar i ungefär 

ett år. Vår volontär från England, Isaac jobbar i Mariero 1-2 dagar i veckan och har 

skött om bevattningen där i perioder. Han har också varit med Städa Åland och plockat 

skräp vid något tillfälle. 

 

UTLÅTANDEN OCH HÖRANDEN PÅ GÅNG 

Bilaga 10 - Remissvar anpassad kommunal avfallshantering 

 

Lagförslag om anpassad kommunal avfallshantering skickades in den 10 september.  

Inga andra remissförfrågningar har inkommit just nu. 

 

SKÖRDEFESTEN 

Föreningen deltar tillsammans med Naturskolan som Plåpp Åpp på skördefesten den 

17 september vid Johannas hembakta i Grelsby. Temat är plast i våra hav och kemika-

lier i hemmet.  

 

KUSTVATTENDAGEN 

ÅNoMs personal kommer att delta i kustvattendagen som ordnas av landskapsrege-

ringen den 23 september. 

 

CAFÉ PLANET 

Café planet med tema biologisk mångfald på landsbygden hålls på Hammarudda gård 

den 29 september. 

 

HÅLLBARHETSKURS 
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ÅNoMs grundkurs i hållbarhet med Jessica Sundberg och Erica Scott hålls den 3 okto-

ber. 

 

KONFERENS OM BIOLOGISK MÅNGFALD OCH MÄNNISKANS VÄLBEFINNANDE 

Svenska naturvårdsverket bjuder in till kostnadsfri digital konferens om biologisk 

mångfald och människans välbefinnande den 20 oktober med anmälan senast den 17 

oktober. 

 

STUDIEBESÖK TILL FISKODLING 

Det tidigare uppskjutna studiebesöket till Brändö Lax blir troligtvis den 31 oktober. 

 

EMMAUSFESTIVALEN 

Både Maria Törnqvist och Annika Lepistö deltog i panelsamtal med temat ”Lev mer 

med mindre” den 13 augusti på Emmausfestivalen. 

 

ÖSTERSJÖDAGEN 

Bilaga 11 - Höga förväntningar på den nya vattenlagen 

 

Vandring i Nabbens våtmark hölls på Östersjödagen den 26 augusti. Trots regnväder 

deltog cirka 25 personer i vandringen. På Östersjödagen publicerades en insändare 

om Östersjön från föreningen, se bilaga. 

 

REGENERATION 2030 

Föreläsningen om kemikalier den 31.8 under ReGeneration-veckan lockade 15-20 in-

tresserade deltagare. 

 

FÅGELSKÅDNING 

Den 5 september bjöds ÅNoMs medlemmar med på rovfågelspaning med Ålands Få-

gelskyddsförening. Inte heller denna gång deltog några medlemmar. Föreningen forts-

ätter marknadsföra fågelskyddsföreningens evenemang vid passliga tillfällen för att se 

om några medlemmar skulle vara intresserade. 

 

HÖSTKICKOFF FÖR PERSONALEN 

Höstkickoff för personalen och projektanställda var planerad den 9 september på 

Smakbyn för att gå igenom och planera hösten. På grund av sjukdom skjuts kickoffen 

fram till passligt datum längre fram.  

  

KEMIKALIEUTBILDNING 

Kemikalieutbildning med Giséla Linde med efterföljande middag för styrelsen och per-

sonalen hölls den 11 september. 6 personer deltog i utbildningen. 

 

ÅNOMS NYA WEBBSIDA 

Lanseringen av den nya webbsidan har blivit fördröjd p.g.a. hög arbetsbelastning på 

personalen. Förhoppningen är att få den klar för lansering inom september. 
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INSAMLINGAR PÅ FACEBOOK 

Ålands Natur & Miljö finns nu med bland organisationer på Facebook som kan göra 

insamlingar. 

 

ÅRETS MILJÖPRIS 

Nu tar vi emot nomineringar till årets miljöpris. Vi kommer att skicka ut information om 

det i nyhetsbrev och till tidningarna, samt på hemsidan. 

 

FÖRSLAG TILL VALBEREDNINGEN 

I det senaste nyhetsbrevet ombads medlemmarna komma med förslag på personer 

som skulle kunna vara intresserade av att sitta i ÅNoMs styrelse, så att valberedningen 

kan få förslag. 

 

UTBILDNING FÖR PROJEKTANSTÄLLD 

Jennie Elevall har begärt att få gå en Art of hosting-utbildning i ÅNoMs namn då utbild-

ningen måste göras via en organisation. Jennie bekostar kursen som kostar 5600 SEK 

+ moms själv. Eftersom Jennie är timanställd inom projektet Träffpunkt skogen och 

kursen kan vara till nytta i eventuella kommande arbeten Jennie utför för föreningen, 

har personalen godkänt att Jennie går kursen i föreningens namn. 

  

§ 20 TIDPUNKT FÖR NÄSTA MÖTE 

 

Beslut: Nästa möte hålls torsdag 14.10 kl.18.30 

 

§ 21 ÖVRIGA ÄRENDEN 

   

§ 22 MÖTETS AVSLUTANDE kl.20.56 

  

 

 

 

 

 

 ______________________________  ______________________________ 

 Maria Törnqvist, ordförande  Helena von Schoultz, sekreterare 
  


