
  

Protokoll för höstmöte 2022 

Plats: Café Vreten, Folkhälsans allaktivitetshus, Mariehamn 

Tid: 10 november 2022 kl. 18.00 

Närvarande: Namnlista bifogas som bilaga till protokollet. 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Annika Lepistö öppnade mötet kl. 18.30 

 

§2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare 

Eva-Lotta Kastilan-Ezer föreslås som mötesordförande. Petra Granholm föreslås till 

mötessekreterare. Heidi Räsänen-Lindberg och Rauli Lehtinen föreslås till 

protokolljusterare och rösträknare för mötet. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 3 Konstaterande av att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört 

Kimberly Terry redogjorde för kallelsen. Kallelsen har skickats per e-post i 

nyhetsbrevet, på Facebook och i lite andra utskick samt via annons i Ålandstidningen 

och Nya Åland 28.10.2022. 

Beslut: Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutsfört. 

 

§ 4 Fastställande av mötets arbetsordning 

Beslut: Mötets arbetsordning fastställdes. 

 

  



§ 5 Fastställande av verksamhetsplanen för 2023 

Verksamhetsledare Josefine Egenfelt föredrog verksamhetsplanen för 2023. 

Fokusområden biologisk mångfald, Östersjön i balans och hållbar konsumtion har 

kombinerats med verksamhetsbenen naturglädje, samhällspåverkan och 

folkbildning. En verksamhetsworkshop i början av hösten med styrelse, personal, 

Advisory board och medlemmar har tagit fram aktiviteterna.  

Josefine berättade om projektet Vision Mariero. Förslag framkom från 

medlemsmötet att Gunda Åbonde-Wickström och Nann Sommarströms ”det gröna 

kulturarvet”-utställning kan ställas ut i Mariero.  

Josefine berättade också om projektet Hållbarhetsveckan, för vilken ÅNoM ska vara 

huvudman. Hållbarhetsveckan handlar om goda exempel på vad man kan göra 

istället för att konsumera. Fokus nästa år är på färre större evenemang istället för 

många små.  

Kimberly Terry berättade om projektet Städa Åland som slutar 31.12.2022. Projektet 

har hittat en ny form: Håll Skärgården Ren inleder verksamhet på Åland i början på 

nästa år.  

Skogsgruppen i form av David Lundberg och Heidi Räsänen-Lindberg berättade om 

skogen som föreningen köpt i Föglö: 12 ha på nordvästra Nötö inte långt från Överö 

färjfäste, och därmed lättillgängligt. Utfärd till skogen planeras i vår. Förslag kom från 

medlemsmötet om att projektplan för skogen ska inkludera inventering och 

uppföljning av artrikedomen på området.   

Det diskuterades också vilka frågor föreningen ska prioritera att lyfta inför valet 

2023: kommunikationer på fasta Åland, att man ska klara sig utan bil; efterlysa 

alternativa ekonomiska strategier; energi och trafik; specificera vad som är grön el, 

att säga vind- och solkraft; varför har den gröna rörelsen tappat bort motståndet 

mot kärnkraft och kärnvapen; vatten- och naturvårdslagstiftningen.  

Kampanjarbete inför valen diskuterades. Förslag från medlemsmötet var att utnyttja 

de befintliga arbetsgrupperna som finns i föreningen.  

Förslag från medlemsmötet för inskrivning i verksamhetsplanen att motverka 

ekonomisk rovdrift och föra fram alternativa ekonomiska strategier. 

Beslut: Verksamhetsplanen fastställes med de föreslagna ändringarna, dvs att 

följande skrivs in i verksamhetsplanen:  ”Föreningen ska verka för att motverka 

ekonomisk rovdrift och föra fram alternativa ekonomiska strategier.” 

  



§ 6 Fastställande av medlemsavgifter för 2023 

Kimberly Terry föredrog förslaget till medlemsavgifter för 2023.  

Ordinarie medlem 20 euro 

Medlem under 18 år 5 euro 

Pensionär, studerande, arbetslös eller motsvarande 10 euro 

Familjeavgift: En ordinarie medlemsavgift på 20 euro + 5 euro /person 

Juridiska personer 40 euro 

Månadsgivare befrias från medlemsavgift. 

Beslut: Förslaget till medlemsavgifter för år 2023 antogs. 

 

§ 7 Fastställande av budget för 2023 

Kassör Ola Sundberg föredrog budgeten för 2023. Summan för budgeterade medel 

är större iom den planerade hållbarhetsveckan. Totalt föreslås en budget på 

254 250 euro.  

Beslut: Förslaget antogs. 

 

§ 8 Val av styrelsens ordförande och styrelsemedlemmar istället för dem vars 

mandatperiod utgår 

Valberedningen för 2023 bestod av ledamöterna Agneta Lindberg-Sjöblom, Simon 

Holmström och Sofia Enholm. Agneta Lindberg-Sjöblom presenterade 

valberedningens förslag för styrelse 2023 enligt följande: 

Ordförande:  Den ordförandekandidat som sedan ett par veckor varit klar fick akuta 

förhinder i sista stund. Tiden för att hitta en ny kandidat har varit för knapp för att 

valberedningen skulle hinna hitta en ny ordförandekandidat, varför valberedningen 

inte har ett förslag till ordförande i detta skede. Medlemsmötet tillfrågades om 

någon närvarande hade förslag på kandidat men ingen framkom med förslag. 

Övriga ledamöter:  

Tony Cederberg, 2 år (omval) 

Ola Sundberg, 2 år (omval) 

Fanny Enestam, 2 år (nyval) 

Ellinor Wrangtorp, 2 år (nyval)  



Mona Kårebring-Olsson, Joanna Isaksson och Alexander Woivalin valdes in i 

styrelsen på höstmötet år 2022 och är fortsatt ordinarie ledamöter till 2023. 

Styrelsemedlem Helena von Schoultz och sittande ordförande Annika Lepistö avgår. 

Föreningspraxis bordlägger frågan till ett extraordinarie medlemsmöte, som 

sammankallas enligt stadgarna.  

Beslut: De två nya styrelsemedlemmarna Fanny Enestam och Ellinor Wrangtorp 

valdes in i styrelsen och Tony Cederberg och Ola Sundberg omvaldes. 

Medlemsmötet beslöt sammankalla till ett extraordinärt medlemsmöte för val av 

ordförande så snart en kandidat identifierats.  

 

§ 9 Val av revisorer med ersättare eller verksamhetsgranskare med ersättare 

Till revisor föreslogs Sixten Söderström med ersättare Erika Sjölund vid Hermans & 

Revisorerna Ab.  

Beslut: Förslaget antogs. 

 

§ 10 Övriga av styrelsen eller medlemmarna väckta frågor 

- Fastställande av kriterier för miljöpriset.  

Förslag: Till Ålands Natur och Miljös miljöpris kan kandidater nomineras som bidragit 

till en hållbarare värld och en livskraftigare natur och miljö på Åland med stort 

engagemang, på frivillig basis eller i sitt arbete. 

Priset kan delas ut till individer, grupper eller organisationer som kan anses utgöra 

förebilder och inspirationskällor för andra ålänningar. 

Fråga om nomineringsprocessen behöver definieras tydligare. Förslaget fick 

understöd. 

- Förslag att införa ett nytt pris: Årets medlem 

Samma prisgrupp skulle välja de slutnominerade.  

Förslag att det skulle vara ett digitalt förfarande, vem som helst får nominera och 

rösta.  

Beslut: Förslaget till miljöpriskriterier antas. Nomineringsprocessen till miljöpriset 

definieras tydligare. Det nya priset för årets medlem instiftas.  



§ 11 Mötets avslutande 

Höstmötets ordförande Eva-Lotta Kastilan-Ezer avslutade mötet kl. 19:24. 

 

Till miljöpriset 2022 valdes Reko med motiveringen: REKO Åland är en direkthandel 

mellan lokala producenter och konsumenter, där producenterna bara får sälja sina 

egna produkter. På grund av att det inte finns några mellanhänder så erhåller 

producenterna hela inkomsten. Allt som säljs på REKO är förhandsbeställt via 

Facebook, så att det inte blir något svinn. Det blir heller inga onödiga förpackningar. 

REKO främjar åländsk livsmedelsproduktion och närproducerade säsongsråvaror 

vilket är miljövänligt. 

  

 

 

                          

Eva-Lotta Kastilan-Ezer   Petra Granholm  

Höstmötets ordförande    Höstmötets sekreterare 

    

 

Protokollet justerat och godkänt 

 

                

 

Rauli Lehtinen                                      Heidi Räsänen-Lindberg 

Protokolljusterare  Protokolljusterare  


