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Tid Torsdag 14 oktober kl. 18.30 

 

Plats Hemma hos ordförande Maria Törnqvist 

 

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 18:36 

   

§ 2 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER 

  

Förslag till mötessekreterare: Tony Cederberg 

Förslag till vibes watcher: Maria Törnqvist 

 

 Beslut: Enligt förslag 

 

§ 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: Styrelsen konstaterar att mötet är beslutsfört 

 

§ 4 GODKÄNNANDE AV MÖTESAGENDAN 

 

 Beslut:  Mötesagendan godkänns 

 

§ 5 PROTOKOLLJUSTERING 

Bilaga 1 – Protokoll styrelsemöte 8 – signerat  

 

Protokollet har justerats elektroniskt av ordförande och sekreterare 

 

 Beslut: Justeringen av protokoll 8 godkänns 

 

§ 6 PERSONALÄRENDEN 

  

 UPPDATERING AV ARBETSBESKRIVNING 
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 Bilaga 2 - Uppdragsbeskrivning medlemsansvarig 

 

 Beslut: Styrelsen godkänner förslaget till den uppdaterade arbetsbeskrivningen för 

medlemsansvarig. 

 

§ 7 EKONOMIÄRENDEN 

  

 DET EKONOMISKA LÄGET 

Kort genomgång av det ekonomiska läget om bokföringen för september är klar. 

 

Beslut:  Genomgången skjuts upp till nästa möte. 

 
FÖRENINGENS BANKAVGIFTER 

 

Verksamhetsledaren har varit på möte med föreningens kundansvarige på 

Ålandsbanken för att diskutera om det går att få ner bankavgifterna på något sätt. Från 

och med sommaren 2021 kostar varje konto 5 euro per månad. Föreningen har idag 

ett brukskonto, ett reservkonto och ett konto för Skogsfonden. Styrelsen behöver 

diskutera om föreningen fortsättningsvis ska ha tre bankkonton. 

 

Beslut: Kansliet får i uppgift att utreda ifall andra banker kan ge förmånligare                                      

vilkor för föreningens konton. 

 

 MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2022 

 

Styrelsen behöver fastställa sitt förslag för medlemsavgifter 2022 till höstmötet. Förra 

året diskuterades om föreningens ska ha företagsmedlemmar. Det diskuterades också 

om familjemedlemspris och om månadsgivare ska befrias från medlemsavgift och att 

detta ska tas upp till diskussion inför årets höstmöte. 

 

Medlemsavgifterna idag är 5 euro för barn under 18 år, 10 euro för studerande och 

pensionärer samt arbetslösa och permitterade, samt 20 euro för vuxna.  

 

Ska föreningen ha företagsmedlemmar och vad ska medlemsavgiften i så fall vara för 

dem?  

Från stadgarna: Till ordinarie medlem i föreningen kan antagas varje för föreningens 

strävanden intresserad fysisk eller juridisk person. Föreningen kan även ha 

understödande medlemmar, vilka erlägger en större avgift i enlighet med vad 

höstmötet besluter.  

 
Familjemedlemspris förslag:  1 vuxen 20 euro. Familjemedlemmar i samma hushåll 5 

euro per person. 

 
Förslag:  Månadsgivare behöver inte betala medlemsavgift.  

 

 Beslut: Styrelsen föreslår till höstmötet följande:  
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Medlemsavgifterna hålls på samma nivå som under verksamhetsåret 2021.                                        

För 2022 införs därtill en möjlighet för familjer att betala en särskild                                                      

familjemedlemsavgift enligt: 1 vuxen 20 euro. Övriga familjemedlemmar i samma                            

hushåll betalar en medlemsavgift på 5 euro per person.  

 
                        Medlemsavgiften för juridiska personer höjs till 40 euro per år. 

 

Månadsgivarna befrias från medlemsavgiften när den årliga summan                                                   

som månadsgivaren ger överstiger den normala medlemsavgiften. 

 

§ 8 UPPFÖLJNING AV INTERN ARBETSPLAN 

 Bilaga 3 – 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 GREEN KEY STYRGRUPP 

  

Styrelsen behöver utse en ny representant för föreningen i styrgruppen för Green Key. 

Samtidigt informerar Emma Lundberg om vad som är aktuellt inom Green Key och 

Blue Flag just nu. 

 

Beslut: En förfrågan skickas till föreningens medlemmar om någon vill ställa upp som 

styrgruppsmedlem i Green Key. 

 

§ 10 CENTRAL BALTIC PROGRAM 2021-2027 

  

Central Baltic kommer att lansera nästa programperiod för 2021-2027 den 15 novem-

ber. De kommer troligtvis att ha programmål som är intressanta för Ålands Natur & 

Miljö. Verksamhetsledaren informerar om detta på mötet och styrelsen får sedan fun-

dera på om det är intressant att söka kommande projekt inom programmet. 

 

Beslut: Styrelsen anser att programområdena är intressanta och funderar vidare på 

hur föreningen skall kunna gå vidare med detta. 

 

§ 11 UPPDATERING AV FOLKBILDNINGSPOLICY  

Bilaga 4 - Utkast Folkbildningspolicy oktober 2021 

 

Medlemsansvarig har gjort ett förslag på uppdaterad folkbildningspolicy och önskar att 

styrelsen godkänner den uppdaterade policyn. 

 

Beslut: Styrelsen godkänner förslaget till den uppdaterade folkbildningspolicyn. 

 

§ 12 DELTAGANDE I TSLP-PROJEKT 
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Erica Scott är med i ett projekt, TSLP och har frågat om ÅNoM vill delta i projektet ge-

nom att erbjuda en kurs till sina medlemmar. Kansliet har svarat att föreningen är in-

tresserade av att delta. Projektet beskrivs så här:  "TSLP is an open educational re-

source and local implementation program that offers knowledge and best practices to 

understand the sustainability challenge we are facing and live a more sustainable life-

style. A program funded by The Nordic Ministers Council -Nordplus Adults." 

Programmet riktar sig till enskilda medborgare och familjer och målsättningen är att 

stärka deras möjligheter att bidra till en lösning på hållbarhetsutmaningarna. Samar-

betet är med Sverige (folkuniversitetet), Finland (Claned - plattform) och en utbildnings-

institution i Lettland. Åland deltar i projektet via Erica Scotts företag och Erica är en av 

två som har ansvar för att utveckla innehållet. Projektet står för kostnaderna för kur-

sen så det enda ÅNoM behöver göra är att erbjuda kursen till sina medlemmar och vid 

behov ordna kurserna i våran lokal vilket är en försumbar kostnad.  

 

Beslut: Styrelsen ställer sig positivt till projektet och godkänner att föreningen deltar i 

projektet. 

 

§ 13 SAMARBETE MED BURÅ 

 Bilaga 5 – Mail från Simon H 

 Bilaga 6 - PAF-ansökan BURÅ 

 

En förfrågan har inkommit om Ålands Natur & Miljö önskar delta som samarbetspart-

ner till den verksamhet BURÅ ansöker om PAF-medel för nästa år. Eftersom detta 

måste fastställas innan BURÅs PAF-ansökan skickas in behöver föreningen svara på 

förfrågan senast på fredag kl. 12. Bifogat finns informationsmail och förslag till PAF-

ansökan för BURÅ (som ligger ute för redigering tills på torsdag kl. 12 så mindre änd-

ringar kan ske i ansökan ännu). 

 

Beslut: Styrelsen anser att tanken bakom förfrågan är god men på grund av begrän-

sade resurser och frågetecknen rörande samarbetet är för många i detta skede, varvid 

styrelsen besluter att avvakta gällande ett eventuellt samarbete i detta läge. Styrelsen 

önskar ändå att hålla dialogen öppen gällande ett eventuellt framtida samarbete. 

 

 

§ 14 NAMNINSAMLING MOT DISCGOLFBANA PÅ LOTSBERGET 

 

I slutet av vecka 40 började medlemmar höra av sig om att föreningen måste agera 

mot den planerade discgolfbanan på Lotsberget och att föreningen skulle delta på Ma-

riehamns stads informationsmöte den 11 oktober. Efter att ha läst beredningen av 

ärendet konstaterades att banan planeras på delvis naturskyddsklassat området och 

att en kartläggning av Mariehamns gröna värden gjorts som visar att området är i stor 

användning av medborgarna i syftet naturupplevelser och rofylldhet, promenader, av-
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slappning och naturobservationer. Det har också gjorts en naturinventering av områ-

det som visar att samtliga biotoper i området är viktiga för den biologiska mångfalden. 

Mariehamns stads grönplan är under arbete.  

Styrelsen konstaterar att beslut om en discgolfbana som kan ge långsiktig påverkan på 

naturen borde göras efter att grönplanen har fastställts. Med tanke på hur naturen 

har påverkats av discgolfbanan på Badhusberget är det viktigt att tänka på hur place-

ringen av en kommande discgolfbana kan påverka både människor, djur och natur.  

Utifrån denna analys beslöt styrelsen att gå på stadens informationsmöte och att 

starta en namninsamling mot att den planerade discgolfbanan placeras på Lotsberget. 

Eftersom beslutet fattades skriftligt via styrelsens Facebook-grupp behöver beslutet 

fastställas formellt på detta styrelsemöte. 

 

Beslut:  Styrelsen godkänner att namninsamlingen mot planerna på att bygga en di-

scgolfbana på Lotsberget påbörjas. 

 

§ 15 BUSSEN TORGUNN 

 Bilaga 7 – Bussen Torgunn 

Uffe Grüssner vill skänka den fiskdieseldrivna bussen Torgunn till Ålands Natur och 

Miljö. Styrelsen behöver diskutera hans erbjudande, se bilaga. 

 

Beslut: Styrelsen återremitterar ärendet för att utreda ärendet vidare. 

 

§ 16              MEDDELANDEN / TILL KÄNNEDOM 

  

TRÄFFPUNKT SKOGEN 

Projektet har under september haft tre utfärder tillsammans med SFI-klasser från Me-

dis som var väldigt lyckade. Projektet hoppas på ett fortsatt samarbete mellan ÅNoM 

och Medis där SFI-klasserna kan delta i utfärder även efter projektets slut. Den 26 sep-

tember ordnades en utflykt till Vårdö. Den17 oktober ordnas en utflykt med temat 

svamp och höstskog. Därefter utvärderas om det finns pengar kvar i projektet för yt-

terligare utfärder. 

 

STÄDA ÅLAND 

5-7 oktober deltar Städa Åland i Nordic coastal clean up workshop där vi planerar de 

kommande åren, metoder för statistikinsamling, vår konferens i november mm. 

Projektledaren håller på att skriva klart PAF ansökan för nästa år. Avancia är positiva till 

att medverka i ploggingeventet så nu försöker vi hitta ett datum så att eventet kan 

planeras. Projektledaren har varit i kontakt med Mikael Wennström som tagit upp LRs 

möjlighet att finansiera framtida strandstädning med berörda parter och återkommer 

inom kort. Kontaktar även kommuner med en intresseförfrågan enligt 

överenskommelse på förra styrelsemötet. Volontärerna kommer med och plockar 

skräp nästa gång! 

 

 

TUSENSKÖNAN I TOPPSKICK OCH VISION MARIERO 
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Talkor hålls regelbundet så länge vädret tillåter. KST-klienterna har börjat rensa ogräs i 

trädgården. Pressinformation där lanseringen av crowdfunding för vision Mariero pre-

senteras är planerad den 2 november. 

 

VOLONTÄRERNA 

Nu är den nya volontären från Italien på plats och får introduktion i vad volontärarbe-

tet kommer att innebära för honom. Han kommer att stanna på Åland cirka ett år. 

 

UNGDOMSLÄGER 

SKUNK planerar ett ungdomsläger i början av november med bland annat temat håll-

barhet. Kansliet undersöker på vilket sätt föreningen kan delta i lägret och har även 

lovat att marknadsföra lägret i föreningens sociala medier. 

 

CAFÉ PLANET 

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

den 29 september. Ett tiotal personer deltog. 

 

HÅLLBARHETSKURS 

ÅNoMs grundkurs i hållbarhet hölls den 3 oktober. 7 personer deltog i kursen. 

 

NORDIC-GERMAN ROUNDTABLE 

Verksamhetsledaren deltar i delar av Nordic-German roundtables med temat Innovat-

ion for sustainable and resilient regions den 6-8 oktober som hålls på Åland. Arrangör 

är Konrad Adenauer Stiftung. 

 

PLUGGAR I ÅLANDSTIDNINGEN 

Ålandstidningen har erbjudit s.k. pluggar kostnadsfritt till föreningen. Pluggar är små 

annonser som sätts in när det finns ledigt utrymme i tidningen. 

 

ÅNOMS NYA WEBBPLATS 

Materialet på den nya webbplatsen är inmatat och webbplatsen ska lanseras inom de 

närmaste dagarna. 

 

 BANKKOSTNADER 

Verksamhetsledaren har begärt ett möte med föreningens kundansvarige på Ålands-

banken för att se över vilka bankavgifter föreningen har och om det går att minska 

dem på något sätt.  

 

ADMINISTRATÖR FÖR GRUPPEN UT MED BARN ÅLAND 

Efter förfrågan har en ny administratör för Facebook-gruppen Ut med barn Åland till-

kommit och kansliet hoppas på att hitta ytterligare någon person som vill ställa upp. 

 

FÖRENINGENS HÖSTMÖTE 
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Datum för föreningens höstmöte blir torsdag den 18 november kl. 18 då dagen innan 

inte passade för Stallhagen. 

  

§ 17 TIDPUNKT FÖR NÄSTA MÖTE 

 

Beslut: Torsdag 11.11.2021 kl. 18:30 

 

§ 18 ÖVRIGA ÄRENDEN 

 

   

§ 19 MÖTETS AVSLUTANDE  

 Mötet avslutas 21:37 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

____________________________                _______________________________                              

Maria Törnqvist, ordförande              Tony Cederberg, sekreterare 
  


