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Tid Måndag 9 maj kl. 18.30 

 

Plats ÅNoMs kansli, Simonsgränd 

 

Kallade Styrelsen  Annika Lepistö (ordförande) 

  Tony Cederberg (frånvarande) 

  Ola Sundberg 

  Helena von Schoultz  

  Mona Kårebring-Olsson 

  Joanna Isaksson (frånvarande) 

  Alexander Woivalin  

   

Personal  Josefine Egenfelt (verksamhetsledare) 

  

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

   

§ 2 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER 

  

Förslag till mötessekreterare: Mona Kårebring-Olsson 

Förslag till vibes watcher: Alexander Woivalin 

 

 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 vara beslutsfört 

 

§ 4 GODKÄNNANDE AV MÖTESAGENDAN 

 

 Beslut: Mötesagendan godkändes  

 

§ 5 PROTOKOLLJUSTERING 

Bilaga 1 - Protokoll styrelsemöte 3 2022 

 

Protokollet har justerats av ordförande och sekreterare 

 

 Beslut: Protokolljusteringen godkändes 
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§ 6 PERSONALÄRENDEN 

  

PER CAPSULAM: PERSONALSITUATIONEN OCH PROJEKTLEDARE FÖR STÄDA ÅLAND 

 

Publiceras inte på webben. 

 

SEMESTERPLANERING 

 

Publiceras inte på webben. 

 

§ 7 EKONOMIÄRENDEN 

  

FÖRENINGENS EKONOMI JANUARI-MARS 

 

Föreningens ekonomi för perioden januari-mars 2022 presenteras för styrelsen. 

 

Beslut: Josefine redogjorde för det ekonomiska läget och personalkostnaderna ska 

kontrolleras. Redogörelsen antecknas till kännedom.  

 

DISKUSSION OM FRISKVÅRDSPENGAR 

 

På tidigare styrelsemöte diskuterades förslaget att friskvårdspengar som är kvar vid 

årets slut kunde användas till välgörande ändamål. Verksamhetsledaren har diskuterat 

detta förslag på nätverksmöte med verksamhetsledarna inom tredje sektorn. Där 

diskuterades att det inte är korrekt att ge PAF-medel till välgörande ändamål. Pengarna 

kan användas till t.ex. rekreation för personalen eller t.ex. julbord. Men eftersom 

friskvårdskupongerna kan användas fram till den 31.12 vet man inte förrän efter 

årsskiftet om pengarna har använts. Diskussion i styrelsen om detta är något som det 

ska jobbas vidare med. 

 

Beslut: Ett informellt möte med posten ska ordnas för att utreda om det är möjlighet 

att utöka användningen av friskvårdspengar. Annika, Josefine och eventuellt Alexander 

deltar i mötet. 

 

§ 8 GENOMGÅNG AV INTERN ARBETSPLAN 

 Bilaga 2 - Arbetsplan 2022 

 

Genomgång av arbetsplanen denna och nästa månad. 

 

Beslut: Antecknas till kännedom 

 

§ 9 UPPDATERINGAR I POLICYER 

 Bilaga 3 - Kommunikationspolicy 2022 utkast 

 Bilaga 4 - Uppförandekod 2022 utkast 
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På kickoffen för styrelsen och personalen föreslogs några små ändringar i föreningens 

kommunikationspolicy och uppförandekod. Utkast på ändringarna som ska godkännas 

av styrelsen bifogas som bilaga. 

 

Beslut: Ändringarna godkänns 

 

 

§ 10       MARIEHAMNS STADS PLANER FÖR SVINÖ HOLME 

 

Styrelsen önskar diskutera frågan om Svinö holme, om och i vilken omfattning 

föreningen ska ta initiativ och engagera sig i frågan.        
 
 Beslut: ÅNOM ska delta i i kommande informationsmöte och remissvar ska lämnas 

 
§ 11 MEDDELANDEN / TILL KÄNNEDOM 

  

TRÄFFPUNKT SKOGEN 

Slutredovisningen för projektåret 2021 är inlämnad till landskapsregeringen. Tyvärr 

överskreds budgeten med 947,54 euro. Första utflykten för detta år är planerad den 

21 maj. 

 

STÄDA ÅLAND 

Linda Eriksson slutade sin tjänst som projektledare den 22 april. Kanslipersonalen har 

skött om projektarbetet tills den nya projektledaren tillträder. Jacob Nordlund vid 

miljöbyrån har gett besked att det inte i nuläget är aktuellt med finansiering för 

lagstadgade uppgifter för Städa Åland, utan föreningen kan i så fall söka PAF-medel för 

en eventuell fortsatt verksamhet. Projektets budget har överskridits p.g.a. utbetalning 

av intjänad semester, men det kommer även att komma in bidrag via NCC från 

Nordiska ministerrådet så projektets ekonomi hålls på en stabil nivå. Det kom ett tiotal 

personer till vandringen på Stornäset. Fredag 22 april hölls vandring med 

skräpplockning i Eckerö.  Den 7 maj är det Nordic coastal cleanup day, då ordnas 

skräpplockning vid Badhusberget, och en föreläsning om Städa Åland hålls för 

konfirmander i Mariehamns församling. 

 

TUSENSKÖNAN I TOPPSKICK OCH VISION MARIERO 

Det praktiska arbetet i projektet Tusenskönan i toppskick ska slutföras före 31 maj, och 

sedan ska slutredovisning göras och lämnas in före 30 augusti. Talkorna hålls regel-

bundet under april och maj. Projektet Vision Mariero startas upp under våren. 

 

ÅLÄNDSKA LANDSKAPSARTER 

Projektet om att utse nya åländska landskapsarter fortsätter enligt plan. Röstningen 

pågår under maj månad. 

 

ARBETE MED ATT BEKÄMPA INVASIVA VÄXTARTER 
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Regelbunden information om invasiva arter läggs upp på föreningens sociala medier 

under april och maj. Vi väntar på besked från Hammarlands församling om datum för 

talka för att bekämpa jättebalsamin. 

 

STUDIECIRKEL FÖRENKLA LIVET FÖR DIG SJÄLV OCH MILJÖN 

Det återstår ännu någon träff av studiecirkeln. 

 

GREEN KEY KONTROLLBESÖK 

Utbildningen för Green Key kontrollanter hölls den 25 april. Kontrollbesöken planeras 

in och utförs inom maj. 

 

PRAKTIK 

Språkpraktiken pågår och praktikanten har bland annat jobbat med information om 

invasiva arter och hjälpt till att sammanställa information om avlopp. Ingen har sökt 

högskolepraktikantplatsen som låg ute på AMS hemsida. 

 

ARBETSGRUPP FÖR KOLBINDANDE PROJEKT 

Arbetsgruppen som ska jobba med förslag på kolbindande projekt hade sitt första 

möte den 27 april. Målsättningen är att ha förslag och presentation klara inom maj och 

presentera dem i början av juni. 

 

FÖRBEREDELSER FÖR FLYTT 

Kanslipersonalen planerar flytten till nya lokaler i början av augusti. I maj och juni be-

höver det förberedas och planeras inför detta. Hyresavtalet för den nya lokalen är på 

gång. 

 

VANDRINGAR 

Föreningen kommer att samarbeta med Ålands Guider och marknadsför två vand-

ringar på Nåtö 18 och 19 maj i föreningens sociala medier. 

 

EVENTUELLA KOMMANDE FÖRELÄSNINGAR 

Det har kommit en förfrågan från en person som vill föreläsa om fåglar. Ett eventuellt 

samarbete med stadsbiblioteket om föreläsningen kan bli aktuellt. Det är ännu oklart 

om föreläsningen om hållbart skogsbruk blir av i höst. 

 

INSÄNDARE OM AVLOPP 

Bilaga 5 – Insändare enskilda avlopp 

 

Kansliet jobbar på en insändare om åländska avlopp. Om insändaren är klar och publi-

cerad innan styrelsemötet bifogas den till protokollet som bilaga. 

 

§ 12 TIDPUNKT FÖR NÄSTA MÖTE 

 

Beslut: Måndag den 13.6 kl. 18.30 
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§ 13 ÖVRIGA ÄRENDEN 

Det är fortfarande aktuellt och viktigt att värva fler medlemmar till föreningen. 

 

Ett hushåll på Solberget har fått avslag från Ålands elandelslag för att installera 

 solpaneler pga. att kapaciteten att ta emot inte är tillräcklig. 

   

§ 14 MÖTETS AVSLUTANDE kl. 20.30  

  

 

 

 

 

 

 ______________________________  ______________________________ 

 Annika Lepistö, ordförande  Mona Kårebring-Olsson, sekreterare

  


