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Tid Torsdag 2 mars kl. 18.30 

 

Plats Mötesrummet, Hamngatan 4 

 

Kallade Styrelsen  Kimberly Terry (ordförande) 

  Tony Cederberg 

  Ola Sundberg 

  Mona Kårebring-Olsson 

  Joanna Isaksson 

  Alexander Woivalin  

  Fanny Enestam, anslöt vid §7 

  Ellinor Wrangtorp 

   

Personal  Josefine Egenfelt (verksamhetsledare) 

  

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

   

§ 2 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER 

  

Förslag till mötessekreterare: Mona Kårebring-Olsson 

Förslag till vibes watcher: Ola Sundberg 

  

Beslut: Förslaget godkändes 

 

§ 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: Styrelsen är beslutsförd 

 

§ 4 GODKÄNNANDE AV MÖTESAGENDAN 

 

 Beslut:  Agendan godkänns 

 

§ 5 PROTOKOLLJUSTERING 

Bilaga 1 - Protokoll styrelsemöte 1 2023 

 

Protokollet har justerats av ordförande och sekreterare för mötet. 

 

 Beslut: Antecknas till kännedom 

 

§ 6 PERSONALÄRENDEN 

 

 PROJEKTADMINISTRATÖR 
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Projektet Vision Mariero beviljades 35.000 euro i PAF-finansiering. I projektplanen 

ingår att anställa en projektadministratör som främst ska jobba med den långsiktiga 

finansieringen av Mariero. Tjänsten ska vara 10 timmar i veckan, max 40 timmar i 

månaden i mars-maj och augusti-december 2023. (Ursprungligen 1.1-31.12 men pga 

lägre bidrag än budget har antalet månader minskats) Kansliet utlyser tjänsten i början 

på mars och hoppas kunna tillsätta den så snart som möjligt. Kansliet önskar mandat 

att tillsätta tjänsten i samråd med ordförande. 

   

Beslut: Kansliet tillsammans med ordförande får mandat att anställa en 

projektadministratör 

 

PERSONALLÄGET ÅR 2023 

 

Om styrelsen godkänner den reviderade budgeten (se §7) fortsätter 

verksamhetsledaren på 100% tjänst, medlemsansvarig på 60% och kansliassistent 10 

timmar i veckan, max 40 timmar i månaden. En projektadministratör för Vision Mariero 

anställs enligt ovan. 

 

Beslut: Antecknas till kännedom 

 

§ 7 EKONOMIÄRENDEN 

  

 REVIDERING AV BUDGET I ENLIGHET MED PAF-FINANSIERING 

Bilaga 2 – Reviderad budget 2023 

 

 Personalen har arbetat fram ett förslag på reviderad budget i enlighet med de PAF-

medel som tilldelats. Diskussion och godkännande av den reviderade budgeten. 

 

 Beslut: Styrelsen godkänner den reviderade budgeten 

 

 BIDRAGSANSÖKAN MARIEHAMNS STAD 

 

 Bidragsansökan till Mariehamns stad för år 2023 skickades in den 20 januari 

 

 Beslut:  Antecknas till kännedom 

 

 GODKÄNNANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2022 

 Bilaga 3 - Bokslut ÅNOM 2022 

Bilaga 4 - Verksamhetsberättelse 2022 

 

Föreningens bokslut för 2022 är färdigt och behöver godkännas av styrelsen innan det 

skickas till revisor och verksamhetsgranskare för granskning. Även föreningens 

verksamhetsberättelse behöver godkännas av styrelsen. Bokslutet ska undertecknas 

fysiskt av styrelsen innan det skickas till revision. 

 

Beslut: Styrelsen godkänner verksamhetsberättelsen och bokslutet 
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§ 8 GENOMGÅNG AV INTERN ARBETSPLAN 

 Bilaga 5 – Intern arbetsplan februari-mars 2023 

 

Genomgång av arbetsplanen denna månad och nästa. 

 

Beslut: Arbetsplanen antecknas till kännedom 

 

 

§ 9 UPPFÖLJNING OCH FÖRSLAG FRÅN ADVISORY BOARD 

 Bilaga 6 – förslag från Advisory Board 

  

Advisory Board har haft tre möten och sammanställt förslag till styrelsen inom vilka 

områden föreningen behöver prioritera att jobba med att målsättningarna med farle-

derna ska gå framåt. 

 

Beslut: Förslagen från Advisory Board kan ingå i kommande verksamhetsplan för nästa 

år och ska diskuteras på höstens workshop 

 

§ 10 VÄRVNING 

 

För att behålla den fina siffran 1000 medlemmar behöver vi värva 85 medlemmar 

2023. Vi behöver köra igång med detta så snart vi kan! Valår är tacksamt.  

 

Personer som tar sig an att värva 5 personer (var) våren 2023 Önskvärt med 

åtminstone 10 namn. Kan du tänka dig vara med? 

1. Jessica Sundberg 

2. Josefine Egenfelt 

3. Simone Santos 

Kom gärna med personalen och värva den 8:e mars kl 14-16! Tex utanför Maxinge. 

Hör av dig till Jessica om du vill med. Vi bjuder på fika efteråt eller i en paus. 

Beslut: Styrelsen ska göra sitt bästa för att värva fler medlemmar. Kansliet ska meddela 

styrelsen om framtida värvningstillfällen. 

 

§ 11 ATT VARA MED I FÖRENINGENS STYRELSE 

 Bilaga 7 - Rollerna i ÅNOMs styrelse 

 

 Personalen har uppdaterat dokumentet som beskriver vad det innebär att vara med-

lem i Ålands Natur & Miljös styrelse och vad de olika rollerna i styrelsen innebär enligt 

vad som beslöts på föregående styrelsemöte.  

 

Beslut: Det uppdaterade dokumentet godkänns 
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§12 FRÅGOR OM FÖRENINGENS SKOG 

  

Grannen till föreningens skog i Föglö har hört av sig gällande flera olika frågor. 

Han undrar om han och jaktlaget kan fortsätta bedriva jakt på rådjur, älg, mårdhund 

och räv i området.  Han har också tidigare fått haft kor på bete där och behöver ha 

besked senast i mars om han kan fortsätta ha djuren där så han vet om han måste 

stängsla om. Det finns inget väglag, hittills har han underhållit vägen själv. Han vill helst 

inte skapa ett väglag. Han önskar att styrelsen diskuterar och beslutar gällande dessa 

frågor och återkommer med besked. 

 

Beslut: Styrelsen anser att kor kan hållas på bete i skogsområdet och att ett väglag inte 

behöver bildas. Jaktfrågan behöver utredas närmare och regelverket för naturskydd 

behöver klargöras. En inventering av naturvärden bör göras innan något beslut om 

eventuell jakt fattas. 

 

§ 13 UTLÅTANDEFÖRFRÅGNINGAR 

 Bilaga 8 - Remissutlåtande landskapsförordning ekologisk produktion 

 

Det har kommit in utlåtandeförfrågningar om gödselmedel och om arealersättning, 

miljöersättning, ekologisk produktion och områden med naturliga begränsningar. Efter 

förfrågan till Advisory Board och styrelsen föreslogs att föreningen skickar gemensamt 

remissvar tillsammans med ekologiska odlarna om vi håller med i deras åsikter och om 

styrelsen hinner godkänna remissvaren. 

 

Det skrevs inget utlåtande om gödselmedel. En majoritet av styrelsen godkände 

utlåtande om arealersättning, miljöersättning, ekologisk produktion och områden med 

naturliga begränsningar per Capsulam den 27 februari. Utlåtandet bifogas som bilaga 

till protokollet. 

 

 Beslut: Antecknas till kännedom 

 

 

§14 FÖRSLAG PÅ DATUM FÖR VÅRMÖTE 

 

Datum för föreningens vårmöte behöver fastställas. Förslag på datum onsdag 19 april 

och förslag på tema något som miljöpåverkansgruppen vill lyfta inför valet som t.ex. 

naturskydd, biologisk mångfald eller ekologisk mat. Vi kan samtidigt berätta mer om 

planerna för skogen. Förslag på plats: Något ställe som anknyter till temat. 

 

Beslut: Vårmötet ska hållas onsdagen den 19 april kl. 18.00 och temat ska vara 

ekologisk mat. Kansliet får undersöka vilken plats som kan vara lämplig.  

 

§ 15 NATUR OCH MILJÖS FÖRBUNDSKONGRESS 

 

Det har inkommit formell inbjudan till Natur och Miljös förbundskongress på Åland 

den 15 april. Styrelsen behöver besluta om och befullmäktiga den person som 

representerar föreningen vid mötet. Alla är välkomna att delta men endast en person 
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har rösträtt vid mötet. Det ordnas också firande av Ålands Naturskola som fyller 10 år, 

en festmiddag och så har föreningen ordnat en guidad naturutflykt med Isabel 

Kvarnfors till Stornäset. 

 

Beslut: Styrelsen beslutade att rösträtten delegeras till Josefine Egenfelt. Kimberly 

Terry och Josefine Egenfelt kommer att delta i förbundskongressen. Fler är välkomna 

att delta. Den 17 mars är sista anmälningsdag. 

 

§ 16 INBJUDAN TILL MÖTE MED NORDISKA NATURSKYDDSFÖRENINGARNA 

 

Föreningen har fått en inbjudan till de nordiska naturskyddsföreningarnas 

gemensamma möte den 25-26 april i Danmark. Enligt beslut från senaste fysiska 

mötet som hölls på Åland år 2019 är det önskvärt med deltagande från högsta nivå 

inom föreningarna. (”highest political level”) och gärna någon från 

administration/kansli. Styrelsen behöver besluta vem som ska representera 

föreningen på mötet i Danmark. Avsikten vid mötet är att ta fram en gemensam 

nordisk uppmaning till de nordiska regeringarna att höja ambitionerna gällande 

biodiversitet i enlighet med målet som godkändes på COP15 i Montreal i december, 

som innebär att världens länder måste skydda minst 30% av världens land-, kust- och 

marina områden till 2030. Idag uppfyller inget av de nordiska länderna målet. Isländ är 

närmast med cirka 25% medan de andra nordiska länderna har mellan 10-20% 

skyddad natur. Övriga diskussioner som planeras på mötet är dilemman i relationen 

mellan förnyelsebar energi och naturen och hur natur- och klimatlagar ser ut i de 

nordiska länderna. Förslag på andra ämnen att diskutera kan skickas in till Danmarks 

naturskyddsförening. 

 

Beslut: Beslöts att verksamhetsledaren ska delta i mötet. Fortfarande saknas 

information om var i Danmark som mötet ska anordnas. 

 

§ 17 INBJUDAN TILL ABFS REPRESENTANTMÖTE 

 

Föreningen har fått inbjudan till ABFs representantmöte den 30 mars kl. 19 på ABF 

eller online. Styrelsen bör besluta om föreningen ska representeras på mötet och vem 

som ska delta som föreningens representant. 

 

Beslut: Eventuellt kommer Ellionor Wrangtorp att kunna delta. 

 

§ 18 MEDDELANDEN / TILL KÄNNEDOM 

  

TRÄFFPUNKT SKOGEN 

Slutrapporten för projektet Träffpunkt skogen är nästan klar, de sista siffrorna från 

bokföringen ska läggas till innan redovisningen kan skickas in så att projektmedlen kan 

betalas till föreningens konto. 

 

STÄDA ÅLAND 

Projektet Städa Åland är nästan färdigt avslutat. Det saknas lite siffror och material till 

slutrapporten ännu, städkartan ska flyttas över till www.natur.ax och Städa Ålands 
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webbsida ska läggas ner. Sedan ska slutrapporten skickas in så att de sista projekt-

medlen kan betalas in på föreningens konto. 

 

VISION MARIERO 

Skyltarna till trädgården är klara. Material till komposten är på kommande. Slutrappor-

ten ska göras klar och skickas in så snart som möjligt. En person ska anställas för att 

jobba med långsiktig finansiering av trädgården och våra trädgårdsmästare håller på 

och planerar vårens arbete, skaffar frön och driver upp plantor som behövs till träd-

gården. 

 

SAMARBETEN FÖR ÖSTERSJÖNS BÄSTA 

Personalen har diskuterat hur föreningen kan skapa samarbeten för Östersjöns bästa 

som det beskrivs i verksamhetsplanen.  Tanken är nu att ta kontakt med flera andra 

föreningar för att tillsammans påverka för att öka intresset för ekologisk och närprodu-

cerad mat. 

 

 ADVISORY BOARD 

Advisory Board hade möte den 16 januari, den 1 februari och den 13 februari.  

 

HÅLLBARHETSKURSER 

Fortsättningskurs i hållbarhet hölls den 11 februari. På grund av sena förhinder deltog 

6 personer i kursen. Medlemsansvarig har haft möte med Ålands Näringsliv och frågat 

om intresse för hållbarhetskurser för företag, och de är intresserade av eventuella kur-

ser i höst. 

 

PÅVERKAN KRING BÅTBOTTENFÄRGER 

Diskussionerna med båttvätten om hur vi kan påverka för att minska de giftiga båtbot-

tenfärgerna fortsätter. 

 

FÖRSTA HJÄLPKURS FÖR PERSONALEN 

Verksamhetsledare och medlemsansvarig deltog i första hjälpkurs med Röda Korset 

Ålands distrikt den 31 januari. 

 

CAFÉ PLANET OM VINDKRAFT 

Föreningens Café Planet om vindkraft den 25 januari lockade cirka 40 deltagare. 

 

MILJÖPÅVERKANSGRUPP 

Miljöpåverkansgruppen har startat sitt arbete och diskuterat förslag på viktiga frågor 

att lyfta inför valet. Nästa möte är den 1 mars. 

 

SKOGSGRUPPEN 

Skogsgruppens första möte hålls den 9 februari. 

 

FÅGELEVENEMANG I FEBRUARI 
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Föreläsningen om fåglar hölls den 23 februari. 

 

DAG OM FISKODLING 

Verksamhetsledaren deltar i fiskodlarföreningens inspirationsdag om fiskodling den 15 

februari där det informeras om forskning och teknologi kring fiskodling. 

 

§ 19 TIDPUNKT FÖR NÄSTA MÖTE  

 

Beslut: Nästa möte är den 13 april kl. 18.00. 

 

§ 20 ÖVRIGA ÄRENDEN 

   

§ 21 MÖTET AVSLUTANDES kl. 19.40  

  

 

 

 

 

 

 ______________________________  ______________________________ 

 Kimberly Terry, ordförande  Mona Kårebring-Olsson, sekreterare

  

 

 


