Styrelsemöte 5/2022
Protokoll

Tid

Onsdag 15 juni kl. 18.30

Plats

ÅNoMs kansli, Simonsgränd

Kallade

Styrelsen

Annika Lepistö (ordförande)
Tony Cederberg
Ola Sundberg
Helena von Schoultz
Mona Kårebring-Olsson
Joanna Isaksson
Alexander Woivalin

Personal

Josefine Egenfelt (verksamhetsledare)

§1

MÖTETS ÖPPNANDE kl 18.39

§2

VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER
Förslag till mötessekreterare: Alexander Woivalin
Förslag till vibes watcher: Joanna Isaksson

Beslut: I Joannas frånvaro väljs till Helena Von Schoultz till vibes watcher

§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: Agendan godkänd

§5

PROTOKOLLJUSTERING

Bilaga 1 - Protokoll styrelsemöte 4 2022
Protokollet har justerats av ordförande och sekreterare
Beslut: Till kännedom.
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§6

PERSONALÄRENDEN

Beslut: Inga ärenden

§7

EKONOMIÄRENDEN

Beslut: Inga ärenden
§8

GENOMGÅNG AV INTERN ARBETSPLAN

Bilaga 2 - Arbetsplan 2022

Genomgång av arbetsplanen denna och nästa månad.
Beslut: Arbetsplan genomgången till kännedom
§9

UPPDATERING AV POLICY

Bilaga 3 – utkast Alkohol- och drogpolicy 2022
Föreningens alkohol- och drogpolicy har uppdaterats med en formulering om att vi är
en rökfri arbetsplats. Ändringen behöver godkännas formellt av styrelsen. Den uppdaterade policyn bifogas som bilaga.
Beslut: Policyn godkänns.
§ 10

FRISKVÅRDSPENGAR
Åland Post var inte intresserade av ett möte för att diskutera utökad användning av
friskvårdspengar. De hänvisade till att skattelagstiftningen är styrande och att det är
svårt att göra ändringar.
Beslut: Frågan pausas tillsvidare i väntan på vidare utredning.

§ 11

MARIEHAMNS STADS PLANER FÖR SVINÖ HOLME
Samrådsmötet om Mariehamns stads planer för Svinö holme hålls den 13 juni.
Diskussion i styrelsen om föreningen ska agera i ärendet.
Beslut: Föreningen kommer att lämna in synpunkter till Mariehamns stad innan 30 Juni
2022, eventuell pressinformation planeras innan semestrarna.

§ 12

UTLÅTANDE OM LANDSKAPSLAGEN OM EKOLOGISK PRODUKTION

Bilaga 5 - Remissvar-kring-lagändring-ekol-prod
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Föreningen fick inte in några åsikter inom utlåtandetiden gällande landskapslagen om
ekologisk produktion. Ekologiska odlarna på Åland har fått dispens att lämna in sitt
utlåtande en vecka senare. Ålands Natur & Miljö är samundertecknare på utlåtandet.
Beslut: Till kännedom
§ 13

WORKSHOP MED VERKSAMHETSPLANERING
Datum för workshop med verksamhetsplanering för år 2023 med styrelsen och
Advisory Board behöver bestämmas. Workshopen borde hållas i augusti.
Beslut: 18 Augusti 2022

§ 14

UTLÅTANDEFÖRFRÅGAN FRÅN MILJÖMINISTERIET
Föreningen har fått en utlåtandeförfrågan från miljöministeriet beträffande Finlands
deltagande i Sveriges förfarande för miljökonsekvensbedömning och
samrådsunderlagets innehåll gällande vindkraftsparken Erik Segersäll i Sveriges
ekonomiska zon.
Vid den förra liknande förfrågan beslöt föreningen följande: Föreningen kommer inte
att skriva ett utlåtande i detta ärende. Föreningen följer dock forskningen kring
vindkraftsparker lokalt och i grannländerna och diskuterar frågan vidare internt.
Beslut: Föreningen kommer inte att ge ett utlåtande i detta ärende. Föreningen följer
forskningen av vindkraftsparkers påverkan på naturen.

§ 15

MEDDELANDEN / TILL KÄNNEDOM
TRÄFFPUNKT SKOGEN
Projektet pågår enligt plan. Utflykter med samtliga SFI-klasser har hållits i maj och juni.
Till hösten planeras utflykt tillsammans med Röda Korsets vänverksamhet och en allmän utflykt för alla inflyttade på Åland.
STÄDA ÅLAND
Kimberly började som projektledare för Städa Åland i maj och har under maj månad
haft en föreläsning för konfirmander, en städtalka på badhusberget på Nordic
Coastal Cleanup day och en städtalka på Bamböleviks badstrand. Hon har arrangerat
städeventet på torget den 8/6 med städtalka och paneldiskussion i samband med
Cleanup Åland100 veckan. Hon har även kontaktat alla skolor på Åland för att planera
inför föreläsningar i skolor i höst. Inför hösten planerar vi Kulturnatten och
Östersjödagen. En idé är att arrangera ett event i samband med Östersjödagen där
deltagarna får låna kajaker för att uppmärksamma skräp i havet. I höst ska vi också
städa referensstränder, delta på Europa minskar avfallet-veckan och World
Cleanup Day. I höst börjar dessutom det stora arbetet angående vad som ska hända
med projektet då projektet tar slut vid årsskiftet, och hur vi bäst kan fortsätta det
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viktiga arbetet Städa Åland gör.
TUSENSKÖNAN I TOPPSKICK OCH VISION MARIERO
Projektet Tusenskönan i toppskick går mot sitt slut, främst återstår att invänta alla verifikat och bokföring och göra slutredovisning före 30 augusti. Vision Mariero har satt
igång. Mycket arbete pågår med brygga, havsäng, bevattning, uppbyggnad av stenmur,
påfyllning av jord, nya grinden är på plats, infoskyltar är på gång, rosenbågar är under
tillverkning m.m. Arbetsgruppen för Mariero har inte haft möte men förhoppningen är
att ett möte ska hinna ordnas inom juni.
ÅLÄNDSKA LANDSKAPSARTER
Röstresultatet överlämnades till utvecklingsminister Alfons Röblom den 6 juni vid en
pressinformation. Ministern lovade att ta ärendet till beredning. Vinnarna i röstningen
inom respektive kategori blev:
Fjärilar: Apollofjäril
Skalbaggar: Sjuprickig nyckelpiga
Groddjur: Större vattensalamander
Makrofyter: Blåstång
Träd: Vildapel
ARBETE MED ATT BEKÄMPA INVASIVA VÄXTARTER
Kampanjen på sociala medier med information om invasiva arter är nu klar. Personalen undersöker om informationen kan sparas mer beständigt på föreningens webbsida. Talkan för att bekämpa jättebalsamin blev inställd då Hammarlands församling
bekämpat växten så bra efter förra årets talka så att det knappt fanns några växter att
bekämpa. Den kalla våren kan också ha bidragit till att jättebalsaminen inte spridit sig
så mycket i området.
STUDIECIRKEL FÖRENKLA LIVET FÖR DIG SJÄLV OCH MILJÖN
Studiecirkeln är avslutad för terminen.
GREEN KEY KONTROLLBESÖK
Vårens Green Key kontrollbesök är utförda och besöken ska faktureras. Till hösten blir
det fler kontrollbesök.
ARBETSGRUPP FÖR KOLBINDANDE PROJEKT
Arbetsgruppen som har jobbat med förslag på kolbindande projekt ska presentera
sina förslag för bärkrafts storföretagsgrupp den 16 juni.
FÖRBEREDELSER FÖR FLYTT
Flyttförberedelserna fortsätter. Föreningen har fått lov att redan i juni föra saker till
den nya lokalen då den står tom just nu.
VANDRINGAR
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Vandringarna på Nåtö 18 och 19 maj som ordnades tillsammans med Ålands guider
var populära och välbesökta.
LAGA MAT I NATUREN
Under Åland grönskar höll Ålands Natur & Miljö Plåpp Åpp aktivitet med att laga mat i
naturen.
VÄRLDSMILJÖDAGEN
På världsmiljödagen den 5 juni hölls ett evenemang för att laga bihotell i Emmaus
stadsträdgård och en föreläsning om trädgårdens betydelse hölls i Café Vreten.
KOMMANDE FÖRELÄSNINGAR
Föreningen håller en föreläsning inom temat hållbarhet på Kökarveckan den 4 augusti.
Preliminärt datum för föreläsning om hållbart skogsbruk är måndag 19 september. Eftersom vi ännu inte fått kostnadsoffert för föreläsningen är detta endast preliminärbokat tillsvidare.
INSÄNDARE OM AVLOPP

Bilaga 4 – Insändare enskilda avlopp 2
En andra insändare om avlopp, riktad till privatpersoner, gjordes i maj. Insändartexten
bifogas som bilaga. Ett inlägg om utedass gjordes också på föreningens sociala medier.
SKOGSFONDEN INFO
Skogsfonden har varit och tittat på ett skogsområde i Föglö som de är mycket intresserade av.
§ 16

TIDPUNKT FÖR NÄSTA MÖTE
Beslut: 1 september 2022 kl. 18.30.

§ 17

ÖVRIGA ÄRENDEN

§ 18

MÖTETS AVSLUTANDE
Avslutas 20.13

______________________________
Annika Lepistö, ordförande

______________________________
Alexander Woivalin, sekreterare
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