Kallelse till styrelsemöte nr 5 år 2016
Kallade

Kerstin Gäddnäs (vice ordförande)
Peter Karlsson
Gun Lindblom (kassör)
Maria Widén
Johan Wihlborg
Stefan Djupsjöbacka
Lars Thillman

För kännedom

Yvonne Rubey
Lennart Koskinen
Ulla-Lena Lundberg
Björn Vikström
Kent Danielsson

Tid och plats

I samband med inspirationsseminarium i Korpoström den 19 november.

Ärenden

1

Laglighet och beslutsförhet
Förslag till beslut: mötet konstateras lagligt och beslutsfört.

2

Godkännande av föregående protokoll 4/6 2016
Förslag till beslut: föregående protokoll godkänns.

3

Styrelsens arbetsutskott
För att lösa frågor som behöver rask handläggning har ett arbetsutskott
(AU) bildats inom föreningens styrelse, utan formellt beslut. I
arbetsutskottet ingår Christan Pleijel, Kerstin Gäddnäs och Philip
Hällund. I AU tas beslut av operativ karaktär, främst avseende projekten,
vilka sedan framläggs till styrelsen för godkännande.
Förslag till beslut: styrelsen beslutar att ha ett arbetsutskott.

4

Godkännande av arbetsutskottets beslut
Se AU 1-206 och AU 2-2016.
Förslag till beslut: styrelsen godkänner av AU tagna beslut.

5

Härbärget
Arbetet pågår sedan början av november och ska/bör vara klara till jul,
varvid härbärget har golv, tätade fönster och väggar samt delvis ny
takavregling i inre rummet.
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Om vi kan ordna värme, renovering av fönster samt sängar kan
härbärget användas sommaren 2017.
Förslag till beslut: Styrelsen till kännedom.
6

Pilgrimsprojektet
Pilgrimsprojektet är i gång sedan den 1 september. I våra uppgifter
ligger inte bara att sörja för Kökar-delen av leden, utan även fasta Åland.
Vi har en projektgrupp som består av Kerstin (sitter i projektets
överordnade styrgrupp), Gun (har hand om ekonomin), Philip (ansvarar
för ledens dragning över Kökar) och Christian (allt annat). Vi har nära
kontakt med Jomala församling.
Projektaktiviteter se AU bl a seminarium i Korpoström, studieresor till
Vadstena och Trondheim, seglingar i juni och september.
Förslag till beslut: Styrelsen till kännedom.

7

2017 års fest
Till tema har föreslagits (helig) enkelhet.
Aktiviteter som planeras:
-

Kulturresa från Mariehamn ordnad av Ålandsbanken (med Janne
Kütimaa som reseledare?)

-

Kulturresa från Föglö ordnad av församlingen

-

Dialogpredikan med biskop Björn V och biskop Lennart K

-

Redovisning av pilgrimsprojektet, vad som hänt fram tills juli 2017:
studieresorna, hur leden ska se ut, seglingarna. Utställning?

-

Årsmöte med styrelseval (behövs en valkommitté?)

-

Konstutställning: Pive Toivonen (Gun Lindblom är curator och söker
medel för att göra en utställningskatalog)

-

Fortsatt matordning på samma sätt som 2016

-

Broder Kilian uppförs åter, nu med franciskusföreningen som
huvudman

-

Unga kökarmusiker inbjuds( som vi en gång gjorde med Pee-Gees)

-

Det katolska engagemanget

-

Gudstjänsternas organisation på söndagen?

-

Vi hoppas att härbärget är beboeligt och administrerat

Philip har förklarat sig villig att ”dra” 2017 års fest.
Förslag till beslut: Philip Hällund är projektledare för 2017 års fest.
Styrelsen lämnar anvisningar och inriktning (= ovanstående punkter)
för uppdraget och anvisar budgetmedel. Philip är föredragande i
styrelsen i frågor som rör festen. Uppdraget löses i nära samarbete med
kyrkoherde och ordförande. Philip erhåller för arbetet reseersättningar
om högst 1.000 euro.
8

2018 års fest
Tema?
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Konstutställning: Marjatta Nuoreva-Westerberg och vill Gun Lindblom
åter vara curator och söka medel för att göra en utställningskatalog?
Förslag till beslut:
9

Övriga frågor
Förslag till beslut: Brev till nuntien.

10 Nästa möte

Christian Pleijel
Ordförande
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