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Tid Fredag 3 december kl. 17.36 

 

Plats Indigo restaurang & bar 

 

Kallade Styrelsen  Maria Törnqvist (ordförande)  

Gunnar Westling  

  Tony Cederberg 

  Ola Sundberg 

  Emma Lundberg 

  Helena von Schoultz  

  Annika Lepistö  

 Mona Kårebring-Olsson (blivande styrelsemedlem 2022) 

 

Personal  Josefine Egenfelt (verksamhetsledare) 

 Jessica Sundberg (medlemsansvarig) 

 Linda Eriksson (projektledare Städa Åland) 

  

  

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

   

§ 2 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER 

  

Förslag till mötessekreterare: Gunnar Westling 

Förslag till vibes watcher: Helena von Schoultz 

 

 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 är beslutsfört 

 

§ 4 GODKÄNNANDE AV MÖTESAGENDAN 

 

 Beslut: Mötesagendan godkändes 

 

§ 5 PROTOKOLLJUSTERING 

Bilaga 1 – Protokoll styrelsemöte 10 2021  

 

Protokollet har justerats av ordförande och sekreterare 

 

 Beslut: Till kännedom 
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§ 6 PERSONALÄRENDEN 

  

JULLEDIGHET  

Publiceras inte på nätet 

 

UTVECKLINGSSAMTAL 

Utvecklingssamtal med personalen planeras inom december. 

 

 Beslut: Till kännedom 

 

§ 7 EKONOMIÄRENDEN 

  

 FÖRENINGENS BANKAVGIFTER 

 Bilaga 2: Jämförelse bankavgifter november 2021 

 

Kansliet har gjort en sammanställning över bankavgifter på Nordea, Andelsbanken och 

Ålandsbanken. Styrelsen behöver diskutera och besluta om föreningen ska byta bank 

för att få ner kostnaderna för bankavgifter. Om ett bankbyte ska göras behöver det 

innan bytet analyseras var kontouppgifterna behöver uppdateras för att alla olika typer 

av in- och utbetalningar ska fungera. 

 

Beslut: Styrelsen väljer att inte byta bank utan behåller Ålandsbanken 

 

§ 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: Arbetsplanen uppdaterades 

 

§ 9 BUSSEN TORGUNN 

  

På höstmötet anmälde två medlemmar intresse för att delta i arbetsgruppen som ska 

utreda om föreningen kan ta emot bussen Torgunn som gåva. Till arbetsgruppen 

skulle det även behövas en person från styrelsen och en person från kansliet. Vem från 

styrelsen kan delta i arbetsgruppen? 

 

Beslut: Jessica deltar i arbetsgruppen från kansliets sida. Styrelsen tillsätter för tillfället 

ingen representant i arbetsgruppen utan önskar att någon medlem istället kan ta plat-

sen. 

 

§ 10              MEDDELANDEN / TILL KÄNNEDOM 

  

TRÄFFPUNKT SKOGEN 

Eftersom det finns pengar kvar i projektet för 1-2 träffar till och det brukar vara svårt 

att få deltagare på utfärder i december, ansökte projektet om förlängd projekttid till 
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31.1.2022 vilket godkändes av handläggaren på landskapsregeringen. Så det kommer 

att bli 1-2 träffar till inom projektet. När projektet är slut ska projektet slutredovisas till 

landskapsregeringen. En eller båda av de projektanställda har blivit ombedda att be-

rätta om projektet vid utgivningen av den mångkulturella almanackan torsdag 2 de-

cember vid lunchtid på Ålands Museum. Temat för almanackan är i år skog och eld. 

 

STÄDA ÅLAND 

Eftersom det varit lite lugnare i projektet har projektledare jobbat med kampanjen till 

Europa minskar avfallet-veckan och hjälpt till med café planet om hållbar konsumtion. 

Projektet har också varit i kontakt med Håll skärgården ren angående möjligheten till 

att genomföra kampanjen Magknip av plast i Mariehamns stad. Detta kan i så fall bli 

aktuellt tidigast nästa höst. Det har också skrivits en komplettering till Paf-ansökan som 

efterfrågats från handläggaren på landskapsregeringen. På kommande nu: 

Halvårsredovisning, julstuga och utskick av julkort, NCC-möte. 

 

TUSENSKÖNAN I TOPPSKICK OCH VISION MARIERO 

Projektet Tusenskönan i toppskick är i vintervila. Eventuellt ordnas en liten samman-

komst i december för de som deltagit på talkorna där vi vinterstädar lite i trädgården 

och dricker något varmt och umgås. Ett nytt samarbetsavtal med staden ska jobbas 

fram under vintern och våren, 

Vision Mariero väntar på besked om vi får PAF-medel för projektet eftersom Leader 

inte beviljade medel för projektet. 

 

SOCIALA MEDIER-KVÄLL 

Verksamhetsledaren deltog i sociala medier-kvällen som ordnades av ABF och fick 

många matnyttiga tips på hur man ska jobba i sociala medier. Kunskapen ska delas 

med övrig personal på kansliet. 

 

EUROPA MINSKAR AVFALLET-VECKAN 

Café planet med tema hållbar konsumtion hålls den 25 november.  

 

MATLAGNINGSKVÄLL MED BIFÅNGSTTEMA 

Matlagningskvällen med bifångsttema hålls den 1 december.  

 

JULSTUGA 

Julstugan planeras tisdag den 14 december kl. 16-20 på kansliet. 

 

 DE FEM FARLEDERNA 

 Nu är programmet Åland 2030 för fulla segel – De fem farlederna uppdaterat och klart. 

Det uppdaterade programmet finns nu i pdf-format på föreningens webbsida 

 

SOPSORTERING 

Bilaga 4 – Sopsortering insändare 
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Föreningen och Städa Åland har gått igenom kommunernas hemsidor och tittat vilken 

information de har om avfallshantering och sopsortering för privatpersoner. De kom-

muner som hade information som kunde förbättras har kontaktats och fått förslag på 

hur de kan förbättra sin information. Under Europa minskar avfallet-veckan publiceras 

en insändare om sopsortering, se bilaga. Föreningen kommer också att lägga upp tips 

om sopsortering på sina sociala medier denna vecka. 

 

GREEN KEY STYRGRUPP 

Kansliet har ännu inte hittat någon som kan vara föreningens representant i Green Key 

styrgruppen men fortsätter söka efter en lämplig person för uppgiften. 

 

KANSLIASSISTENT 

Platsannons till tjänsten som kansliassistent har utlysts med sista ansökningsdag 7 de-

cember. 

 

KAMPANJ OM BUSSÅKNING 

Kansliet planerar att göra en kampanj på sociala medier i slutet av året/början av janu-

ari för att uppmuntra fler att åka buss när de utökade busslinjerna startar i januari och 

priset på månadskort på landsortsbussarna sänks. 

 

BIDRAGSANSÖKAN TILL MARIEHAMNS STAD 

 Kansliet skickade in bidragsansökan till Mariehamns stad den 24.11.2021.  

 

  DISCGOLFBANAN I LOTSBERGET/GNISTENOMRÅDET 

Ålands Discgolfförbund har dragit tillbaka sin ansökan om att anlägga en discgolfbana i 

Lotsberget/Gnistenområdet.  

 

§ 11 TIDPUNKT FÖR NÄSTA MÖTE 

 

Beslut: lördag 22 januari kl 12-16 tillsammans med kick-off 

 

§ 12 ÖVRIGA ÄRENDEN 

 

   

§ 13 MÖTETS AVSLUTANDE  

  

 Kl. 18.10 

 

 

 

 

 ______________________________  ______________________________ 

 Maria Törnqvist, ordförande  Gunnar Westling, sekreterare 


