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Tid Torsdag 11 november kl. 18.30 

 

Plats ÅNoMs kansli 

 

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: Ola Sundberg 

Förslag till vibes watcher: Gunnar Westling 

 

 Beslut:  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: Mötet konstaterades beslutsfört.  

 

§ 4 GODKÄNNANDE AV MÖTESAGENDAN 

 

 Beslut:  Agendan godkändes.  

 

§ 5 PROTOKOLLJUSTERING 

Bilaga 1 – Protokoll styrelsemöte 9  

 

Protokollet har justerats av ordförande och sekreterare 

 

 Beslut: Styrelsen antecknade protokollet sig till kännedom.  
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§ 6 PERSONALÄRENDEN 

  

 PLANERING AV KANSLIPERSONALENS ARBETE VÅREN 2022 

 

 Beslut: Styrelsen beslöt att söka en kansliassistent med arbetstid ca 10 timmer per 

vecka, max 40 timmar per månad, från och med 1.1.2022  till och med 28.2.2022 med 

möjlighet till förlängning. Löneklassen är A21 så länge det är timanställd assistent och 

A23 vid sjukvikariat för ordinarie personal.   

 

§ 7 EKONOMIÄRENDEN 

  

 DET EKONOMISKA LÄGET 

Genomgång av det ekonomiska läget. 

 

Beslut: Mötet antecknade sig 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: Styrelsen antecknade arbetsplanen sig till kännedom.  

 

§ 9 TALKOR I MARIERO  

  

Cina och Erik som har hållit i talkorna konstaterar att de behöver mer hjälp från ÅNoM 

att dra talkorna p.g.a. tidsbrist och för att få fler deltagare på talkorna. Innan Cina och 

Erik kom in i bilden delades ansvaret för talkorna upp mellan några frivilliga styrelse-

medlemmar, och talkorna höll på varje onsdag mellan 18-20.30 i maj, juni och augusti. 

Den som drog talkan bakade också fika till talkorna. Styrelsen behöver göra upp en 

tydlig plan för hur talkorna ska läggas upp nästa år. Nu under hösten planeras inte fler 

talkor. Om någon har möjlighet att hjälpa till att förbereda för vintern i Mariero får man 

gärna höra av sig till Cina och Erik. 

 

Beslut: Frågan bordläggs till första mötet nästa år.  

 

 

§10 FÖRFRÅGAN OM KUNSKAPSTILLFÄLLEN OM SOL, VIND OCH VATTEN  

 ABF har kommit med följande förfrågan:  

”ABF-Åland, arbetarnas bildningsförbund ska tillsammans med Ålands 

Socialdemokrater och eventuellt Ålands Natur och milö om ni vill vara med arrangera 

två kunskapstillfällen i januari på temat Sol, vind och vatten. Tillfällen är öppna för alla 

intresserade och kommer också streams. Upplägget är korta inledningar och sedan ett 
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panelsamtal där även publiken kan ställa frågor och kommentera.  

Första tillfället är planerat till onsdagen den 13 januari och har rubriken: Kan Ålands bli 

självförsörjande på energi? Tanken är att vi har några olika inledare som får ca 15 

minuter och som sen utgör panelen. Andra tillfället är planerat till  2 onsdag 19 januari 

kl. 18.30 och har rubriken Vatten med två spår Östersjön hur orolig ska man vara? Vad 

görs? Vad kan man göra? och Vattenförsörjning 

Ni kan välja på att vara medarrangör vilket vi ju gärna ser eller bara bidra med en 

person till panelsamtalet. Jag är igång med att rekrytera experter/inledare och kan 

berätta mer om ni är intresserade. 

  

Hälsningar  

Mia Hanström 

verksamhetsledare” 

 

Tilläggsinfo på förfrågan vad det skulle innebära rent praktiskt och ekonomiskt att vara 

medarrangör: ”Ingenting ekonomiskt. Såvida vi inte väljer att hyra lokal då kanske vi 

kan dela på kostnaden. Men jag har i nuläget tänkt att vi är i lagtinget. 

 
Praktiskt beror på er, kanske bidra med någon person i panelsamtalen och en 

avstämning om det är något i programmet som vi borde justera eller lägga till. 

 

Marknadsföring förstås. Men annars inget om ni inte själva har något ni ser som 

viktigt.” 

 

 Förslag: Kansliet föreslår att ÅNoM deltar som medarrangör. 

 

 Beslut: Beslut enligt förslag. 

 

§ 11              MEDDELANDEN / TILL KÄNNEDOM 

  

TRÄFFPUNKT SKOGEN 

Projektet har haft alla planerade träffar och nu återstår att se om det finns projektme-

del kvar för att eventuellt ordna en utfärd till i år. När projektmedlen är slut ska pro-

jektet slutredovisas till landskapsregeringen. 

 

STÄDA ÅLAND 

Förra veckan hade vi ett ploggingevent i samarbete med Avancia och på helgen 

plockade vi skräp i Bomarsund. 

Statistiken för årets referensstränder är inskickad. Nästa vecka kommer projektet att 

hålla en föreläsning om vårt arbete med referensstränderna som en del av en 

workshop. 

Det har skickats ut en förfrågan till grundskolorna om de önskar att projektet kommer 

och håller lektion till våren som följs av att eleverna går ut och plockar skräp. Två 

skolor har återkopplat med och önskan att Städa Åland kommer. 

Planeringen av Europa minskar avfallet veckan har påbörjats.  
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Projektet kommer innan jul att göra delrapportering till PAF.  

Julkort skickas ut till aktiva skräpplockare och andra delaktiga i projeket. 

Diskussion med styrelsen om Städa Ålands framtid behöver ske på nästa styrelsemöte. 

Vi avvaktar fortfarande svar från Landskapsregeringen vad gäller budgetmedel för 

strandstädning. Kommer att begära ett möte med berörd part inom kort om det inte 

kommer något svar.  

 

TUSENSKÖNAN I TOPPSKICK OCH VISION MARIERO 

Pressinformation där lanseringen av crowdfunding för vision Mariero skulle presente-

ras blev framskjuten pga sjukdom. Talkorna tar uppehåll till våren. Under vintern ska 

avtalet med Mariehamns stad ses över och föreningen ska skriva ett förslag på uppda-

terat avtal. 

 

NCC WORKSHOP 

Verksamhetsledaren planerar att delta i NCCs digitala workshop den 9 november. Syf-

tet med workshopen är inspirera till samarbete i Norden, belysa arbetet som NCC-nät-

verket gör och diskutera utmaningar och möjligheter för framtiden. 

 

HÖSTMÖTET 

Höstmötesplaneringen pågår för fullt. Valberedningen och miljöprisgruppen arbetar 

med sina uppgifter inför mötet. 

 

EUROPA MINSKAR AVFALLET-VECKAN 

Café planet med tema hållbar konsumtion planeras den 25 november. Även andra ak-

tiviteter planeras under veckan. Vad det verkar kommer varken landskapsregeringen 

eller MISE att delta i Europa minskar avfallet-veckan detta år.   

 

MATLAGNINGSKVÄLL MED BIFÅNGSTTEMA 

Matlagningskvällen med bifångsttema planeras den 1 december. Oscar Lindholm är 

bokad för matlagningen. 

 

DISKUSSIONSKVÄLL OM MARIEHAMNS GRÖNOMRÅDEN 

Cirka 15 personer deltog i ÅNoMs diskussionskväll om Mariehamns grönområden. 

 

NATURKALENDRAR 

 Årets naturkalendrar finns nu på kansliet till försäljning för 20 euro per styck. 

 

PROJEKTET ÅLÄNDSKA LANDSKAPSARTER OCH BIOTOPER 

Projektet åländska landskapsarter och biotoper beviljades 3000 euro i projektmedel. 

Gruppen för biologisk mångfald och kansliet ska träffas och planera projektet i slutet 

av året. 

 

 UTLÅTANDE OM LANDSBYGDSUTVECKLINGSPROGRAMMET 2023-2027 

Bilaga3 - Remissvar Ålands Landsbygdsutvecklingsåtgärder 2023-2027 
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Föreningens utlåtande om landskapsregeringens utvecklingsprogram 2023-2027 skick-

ades till landskapsregeringen den 1 november. Utlåtandet bifogas som bilaga till pro-

tokollet. 

 

  

§ 12 TIDPUNKT FÖR NÄSTA MÖTE 

 

Beslut: Nästa möte äger rum den 3:e december kl. 17.30.  

 

§ 13 ÖVRIGA ÄRENDEN 

Josefine Egenfelt har blivit vald till Civilsamhällets representant i Utvecklings- och 

 hållbarhetsrådet för perioden 1.1.2022-31.12.2023.  

   

§ 14 MÖTETS AVSLUTANDE  

Mötet avslutades kl 20.28.  

  

 

 

 

 

 

 ______________________________  ______________________________ 

 Maria Törnqvist, ordförande  Ola Sundberg, sekreterare 
  


