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Tid Torsdag 31 mars kl. 18.30 

 

Plats ÅNoMs kansli, Simonsgränd 

 

Kallade Styrelsen  Annika Lepistö (ordförande) 

  Tony Cederberg 

  Ola Sundberg 

  Helena von Schoultz  

  Mona Kårebring-Olsson 

  Joanna Isaksson (från § 10) 
  Alexander Woivalin  

   

Personal  Josefine Egenfelt (verksamhetsledare) 

  

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE kl.18.37 

   

§ 2 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER 

  

Förslag till mötessekreterare: Helena von Schoultz 

Förslag till vibes watcher: Mona Kårebring-Olsson 

 

 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:  Mötesagendan godkändes 

 

§ 5 PROTOKOLLJUSTERING 

Bilaga 1 - Protokoll styrelsemöte 2 2022 

 

Protokollet har justerats av ordförande och sekreterare 

 

 Beslut: Protokolljusteringen godkändes 

 

  



  

  Styrelsemöte 3/2022 

  Protokoll  
 

2 
 

 

§ 6 PERSONALÄRENDEN 

  

Publiceras inte på nätet 

 

§ 7 EKONOMIÄRENDEN 

  

REVIDERAD BUDGET: TILLÄGG FÖR TRÄFFPUNKT SKOGEN 

 

Landskapsregeringen har beviljat PAF-medel för integration för ett tredje år för pro-

jektet Träffpunkt skogen. Ålands Natur & Miljö sökte och beviljades 8600 euro. Budge-

ten för 2022 revideras med intäkter och kostnader för motsvarande belopp eftersom 

detta inte fanns med i föreningens ursprungliga budget. 

 

Beslut: Till kännedom 

 

BEVILJAT BIDRAG FRÅN MARIEHAMNS STAD 

 

Föreningen har beviljats grundbidrag på 2013,14 euro för år 2022 från Mariehamns 

stad. 

 

Beslut: Till kännedom. 

 

REVISION OCH VERKSAMHETSGRANSKNING 

 

Revision och verksamhetsgranskning av år 2021 pågår och ska förhoppningsvis vara 

klara till styrelsemötet. 

 

Beslut: Till kännedom. 

 

§ 8 GENOMGÅNG AV INTERN ARBETSPLAN 

 Bilaga 2 - Arbetsplan 2022 

 

Genomgång av arbetsplanen denna och nästa månad. 

 

Beslut: Arbetsplanen genomgicks och uppdaterades 

 

§ 9 FÖRENINGENS DELTAGANDE I NATUR OCH MILJÖS FÖRBUNDSMÖTE 2022

  

Natur och Miljös förbundsmöte blir 9.4 i Helsingfors eller digitalt. Styrelsen behöver ge 

fullmakt till den som ska delta som föreningens representant i mötet. 

 

Förslag: Föreningens ordförande Annika Lepistö får fullmakt och delar i förbundsmötet 

på distans som föreningens representant.  

 

Beslut: Godkännes enligt förslag 
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§ 10 FÖRFRÅGAN FRÅN BÄRKRAFTS STORFÖRETAGSGRUPP 

 

Storföretagsgruppen önskar ett möte där ÅNoM presenterar projektidéer för de pro-

jekt som föreningen föreslagit för koldioxidbindning på Åland.  

 

Förslag: En arbetsgrupp tillsätts som gör en presentation på projektidéer och hur de 

skulle kunna genomföras. Gruppen deltar sedan på mötet med storföretagsgruppen. 

 

Beslut: Godkännes enligt förslag. Till arbetsgruppen inbjudes styrelsemedlemmar, ad-

visory board medlemmar och andra sakkunniga. Arbetsgruppen tillsättes så snabbt 

som möjligt. Arbetsgruppen bör ha ett förslag klart inom maj månad.  

 

§ 11 FÖRFRÅGAN OM KULTURNATTEN OCH EUROPEISKA KULTURMILJÖDAGARNA 

Bilaga 3 - Förfrågningar från Lars Midbjer 

 

Lars Midbjer från Mariehamns stad har skickat två förfrågningar om deltagande vid två 

olika evenemang. Den ena gäller panel/workshop kring klimatfrågor på kulturnatten 

och den andra gäller evenemang på kulturmiljödagarna. Mer info finns i bilagan. Kans-

liet önskar diskussion om hur föreningen kunde delta i de här evenemangen om det 

finns resurser och tid för det. 

 

Beslut: Ärendet bordläggs 

 

§ 12 SKÖRDEFESTEN 

 

Sista anmälningsdag till skördefesten är 31 mars. Personalen arbetar med ett förslag 

på deltagande och redovisar förslaget på styrelsemötet. 

 

Beslut: Till kännedom 

 

§ 13 FÖRENINGSLOKAL 

Kanslipersonalen har varit och tittat på två lokaler.  

 

Den ena lokalen är på Hamngatan 4 i samma lokal som Bärkraft. Den består av ett 

större kontorsrum och ett mindre rum/lobby för besökare. I hyran ingår el, vatten, 

värme och sophantering. Gemensamt pentry, toalett och bokningsbart mötesrum 

finns. Fri parkeringsplats och egen postlåda finns. Hyran är 465,05 euro per månad. 

 

Den andra lokalen är på övre våningen i hamnkontoret på Hamplanen (det s.k. Tull-

packhuset) i Västra hamnen. Lokalen är cirka 85 m2 med två större rum, pentry, wc 

och förråd med egen entré. I hyran ingår värme, vatten och avfall. El tillkommer enligt 

förbrukning. Hyran är 930 euro/månad inklusive moms. 
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Övrig info: Två personer hyr kontorsplats på kansliet under våren, den ena en dag i 

veckan och den andra tre dagar i veckan. 

 

Förslag: Personalen föreslår att föreningen säger upp nuvarande lokal per idag 

(31.3.2022) och hyr lokalen på Hamngatan 4 från och med den 1augusti. Eftersom det 

är sex månaders uppsägningstid på nuvarande lokal blir det dubbla hyror under två 

månader. Det är budgeterat för en hyra på 1000 euro årets tre sista månader. Ef-

tersom hyran för lokalen på Hamngatan är 465,05 ryms det i budget att betala hyra för 

båda lokalerna i två månader. Orsaken till att hyra den nya lokalen från 1 augusti är att 

det skulle vara lättare att flytta innan höstsäsongens aktiviteter sätter igång på allvar. 

 

Beslut: Godkännes enligt förslag 

 

 

§ 14  LEASING AV ELCYKEL 

 

Den 1.1.2021 införde Finlands regering en cykelförmån för arbetstagare. Detta innebär 

att arbetsgivare kan tillhandahålla en cykel eller elcykel till sina anställda som får en 

skattereduktion för detta. Lease-E som tillhandahåller elcyklar för leasing på Åland har 

följande erbjudande: Elcykeln leasas ut till arbetstagaren via arbetsplatsen under en 

bestämd tid. Efter avslutad leasingperiod får arbetstagaren köpa cykeln för högst 20% 

av nuvärdespriset. Eller så kan arbetstagaren välja en ny cykel och fortsätta leasa. Om 

arbetstagaren skulle sluta avtalas om hur leasingen sköts vidare, det ska vara enkelt 

för en annan arbetsgivare eller arbetstagare att ta över. Lease-E fakturerar föreningen 

9,99 euro/månad en gång i månaden eller per kvartal. Det tillkommer en fakturaavgift 

på 8 euro/månad eller 16 euro/kvartal och en uppstartsavgift på 50 euro. Föreningens 

lönebikostnader minskar lite då cykelförmånen dras av på lönen och lönekostnaderna 

därför blir100 euro lägre per månad. 

 

Jessica Sundberg önskar leasa en elcykel som anställd via Ålands Natur & Miljö. Cykel-

förmånen görs som ett avdrag på lönen med 100 euro i månaden. Styrelsen behöver 

fatta ett principbeslut om detta ska godkännas så samma villkor gäller om fler arbets-

tagare vill leasa elcykel. 

 

Beslut: Styrelsen godkänner förmånen som ett principbeslut om det i leasing-avtalet 

inte uppkommer några konstigheter. Josefine och Ola tittar på avtalet innan det skrivs 

under.  

 

§ 15 BUSSEN TORGUNN 

  

Kanslipersonalen har varit i kontakt med Mats Fagerström. Bussen är inte intressant ur 

veteranbilssynpunkt då den inte är så gammal.  
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Förslag: Föreningen tackar nej till att ta emot bussen på gåva, dels för att det skulle bli 

administrativt tungt att sköta bussen och dels för att det inte går att få tag på fiskdiesel 

för att köra den med. 

 

Beslut: Enligt förslag 

 

§ 16 UTLÅTANDEFÖRFRÅGAN 

 

En andra förfrågan om utlåtande från miljöministeriet har inkommit, denna gång om 

en planerad vindkraftspark, Fyrskeppet, nordost om Gävle. Ska föreningen skriva ett 

utlåtande i detta ärende? 

 

Beslut: Föreningen kommer inte skriva ett utlåtande i detta ärende. Föreningen följer 

dock forskningen kring vindkraftsparker lokalt och i grannländerna och diskuterar frå-

gan vidare internt. 

 

§ 17  BACKCASTING/ABCD-ANALYS 

 

Verksamhetsledaren redogör för resultatet av backcasting/ABCD-analysen för före-

ningen som gjordes den 24 mars. 

 

Beslut: Till kännedom. Resultatet kommer att visas under vårmötet. 

 

 

§ 18             MEDDELANDEN / TILL KÄNNEDOM 

  

TRÄFFPUNKT SKOGEN 

Förra projektårets sista utflykt som skulle ha varit i februari blev inställt pga sjukdom. Vi 

ansökte om förlängning av projektet för att kunna genomföra den sista utflykten och 

den ordnas den 19 mars. Därefter görs slutredovisningen för projektåret. Medel för 

projektår 3 har beviljats enligt ansökan. 

 

STÄDA ÅLAND 

Rapport från projektledaren: Vi har äntligen haft möte med minister Röblom och 

handläggare Mia Westman angående Städa Ålands framtid och de avser att 

återkomma i frågan. De lät positiva till möjligheten för Städa Åland att fortsätta som en 

del av ÅNoM och att den lagstadgade strandstädningen skulle finansieras från LR. Jag 

har även varit i kontakt med Jacob Nordlund vid miljöbyrån så att han är uppdaterad i 

frågan.  

NCC möte och Nordic litter summit: Det är oklart om vi kan ta emot de utlovade 

bidragen från Nordiska ministerrådet eftersom det är så många ingående krav om hur 

vi använder medlen och medlemsländerna ställer sig tveksamma till kraven. Nu ska 

Håll Norge rent efterfråga en lösning där en viss del går till det som nordiska 

ministerrådet kräver och resten till nätverkets verksamhet såsom NCC-day, 

referensstränder och möten. 
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Östersjöns dag i samarbete med ÅNoM: Vi tog fram information kring varför man inte 

ska bottenmåla sin båt och vad det finns för miljövänliga alternativ. Vi spelade även in 

en film där jag visade hur man går till väga i praktiken. Informationen presenterades på 

en lunchföreläsning på Östersjöns dag och på sociala medier. 

Vandringen med skräpplockning i Stornäset skjuts fram till 9 april på grund av hård 

vind. Planerar även en till vandring i Eckerö 22 april. Dessa evenemang delas numera 

även på Visit Ålands hemsida. 

Har delat ut broschyrer om projektet till kommuner och företag och bland annat Geta 

kommun har varit intresserade av att delta i vårens aktiviteter.  

Jag har även haft möte med Noora Löfström om ett samarbete kring Åland 100 och 

städveckan som hålls i hela Finland för att hedra Åland veckan 9 juni. 

Storföretagsgruppen på Åland kommer bland annat att delta och registrera in plockat 

skräp på stadaaland.ax.  

 

TUSENSKÖNAN I TOPPSKICK OCH VISION MARIERO 

Tusenskönan i toppskick ska slutföras före 31 maj. Talkorna sätter igång på söndagar 

med start 10 april. Projektet Vision Mariero startar upp och anpassas till reviderad 

budget för projektet. 

 

ÅLÄNDSKA LANDSKAPSARTER 

Projektet om att utse nya åländska landskapsarter fortsätter enligt plan. 

 

UTLÅTANDE OM SVENSK VINDKRAFTPARK 

Föreningen fick en förfrågan om utlåtande från miljöministeriet om en planerad vind-

kraftspark på svenskt vatten öster om Stockholm, Baltic Offshore Delta. Föreningen 

valde att inte ge något utlåtande till denna förfrågan. 

 

INSÄNDARE OM NATURVÅRDSFÖRORDNINGEN 

Bilaga 4 - Insändare naturvårdsförordning 

 

En insändare med en fråga till landskapsregeringen om när den nya naturvårdsförord-

ningen kommer att tas i bruk publicerades på föreningens webbsida, Facebook och i 

de åländska tidningarna i mitten av mars. 

 

ARBETE MED ATT BEKÄMPA INVASIVA VÄXTARTER 

Planeringsmöte har hållits tillsammans med miljöbyrån kring arbetet med att bekämpa 

invasiva växtarter år 2022. I april-maj planeras information på sociala medier om de 

fyra värsta invasiva arterna på Åland och hur man ska bekämpa dem, samt information 

om andra växter som har tendenser att vara invasiva fast de inte regleras i lag. Kring 

månadsskiftet maj-juni planeras uppföljningstalka i Hammarland för att bekämpa jätte-

balsamin på samma ställe som förra året. På talkan kommer David Abrahamsson att 

berätta om invasiva arter och bekämpning av dem. 

 

ÖSTERSJÖNS DAG 
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På Östersjöns dag deltog föreningen i en lunchföreläsning om lantbruk och vatten-

skydd och miljövänligt båtliv. En film har gjorts som visar hur man rengör sin båt miljö-

vänligt och föreningen kommer att informera om miljövänligare alternativ till giftiga 

båtbottenfärger på våra sociala medier. 

 

UTVECKLINGS- OCH HÅLLBARHETSRÅDET 

Verksamhetsledaren har deltagit i ett möte med utvecklings- och hållbarhetsrådet i 

mars. Mötet var ett dialogmöte med lagtingets gruppledarforum. 

 

 CAFÉ PLANET OM HÅLLBART RESANDE 

Evenemanget hölls den 15 mars hemma hos Tua Åström i Lemland. 9 personer deltog 

och det var enligt deltagarna en trevlig och intressant kväll. 

 

STUDIECIRKEL FÖRENKLA LIVET FÖR DIG SJÄLV OCH MILJÖN 

 Studiecirkeln pågår ännu, några träffar återstår. 

 

GREEN KEY KONTROLLBESÖK 

Utbildningen i de nya kriterierna för Green Key-kontrollanterna planeras den 25 april. 

Förutom de tidigare kontrollanterna kommer två medlemmar till att gå kursen för att 

kunna utföra kontrollbesök. 

 

CHEMICALLY CLEVER WEBBSIDA 

Efter utbildningen för personalen i webbsidan chemicallyclever.com har personalen 

gjort lite layoutförbättringar i sidan. 

 

STUDIERESA TILL ÖSTERBOTTEN MED TEMA HÅLLBARHET 

Studieresan till Österbotten var en bra och inspirerande resa som väckte nya tankar 

och idéer kring hållbarhetsarbete.  

 

SKUNKS KLIMATLÄGER 

SKUNKs planerade klimatläger för ungdomar 18-20 mars blev inställt, så det blev inget 

deltagande för föreningen i eventet. 

 

NORDIC SWAP DAY 

Natur & Miljö hade meddelat felaktigt datum till föreningen för Nordic Swap Day och 

de medel som söktes för evenemanget beviljades inte. Kanslipersonalen konstaterade 

att tidtabellen för att hinna genomföra evenemanget enligt plan blev för kort då datum 

var mycket tidigare än planerat. Därmed beslöt personalen att evenemanget inte ge-

nomförs detta år. 

 

TYGBLÖJOR 

Kanslipersonalen har tipsat om att man kan låna tygblöjor från föreningen i en Fa-

cebookgrupp för nyanlända ukrainare på Åland. 
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SPRÅKPRAKTIKANT 

Föreningen kommer att ha en språkpraktikant den 4 april-3 maj. Praktikanten kommer 

att hjälpa till med administration på kansliet och jobba i Mariero tillsammans med träd-

gårdsmästarna. 

 

PRAKTIKANT 

Kanslipersonalen funderar på att söka en högskolepraktikant men har inte kommit på 

någon passlig uppgift för praktiken ännu. Om någon bra uppgift dyker upp skickar vi in 

ansökan snarast. 

 

§ 19 TIDPUNKT FÖR NÄSTA MÖTE 

 

Beslut: Nästa möte hålls 25.4.2022 kl.18.30 

 

§ 20 ÖVRIGA ÄRENDEN 

   

§ 21 MÖTETS AVSLUTANDE kl.20.52  

  

 

 

 

 

 

 ______________________________  ______________________________ 

 Annika Lepistö, ordförande  Helena von Schoultz, sekreterare

  


