Protokoll från styrelsemöte 3 år 2016
Närvarande

Christian Pleijel (ordförande)
Kerstin Gäddnäs
Gun Lindblom
Philip Hällund

Övriga

Diana Lundqvist
Gunilla Pleijel

Tid och plats

Fredagen den 2 juni kl 16-20 i församlingshemmet, Hamnö.

Ärenden
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Information
PROJEKT HÄRBÄRGE PÅ HAMNÖ
Vår ansökan för Fas 2 är godkänd. Projektet löper från den 20/4/2016
till den 31/5/2018 dvs 2 år. Vi har 24.800 € till en timmerman och
20.739 till byggmaterial och ska i eget arbete lägga till 14.740 € vilket
motsvarar knappt 1.000 timmar i planering, handräckning, röjning och
körningar med traktor, släp och grävmaskin. Hundra timmar har vi
redan lagt ned i planering och förberedelser.
Just nu har vi ingen lämplig timmerman, men vi tror det löser sig.
PROJEKT PILGRIM PÅ HAVET
Den 14 juni får vi besked om projektet ST OLAV WATERWAY (Pilgrim
på havet). Det är fråga om att skapa en certifierad pilgrimsled från Åbo
till Trondheim. Projektets huvudman är Åbo Akademi, andra parter är
Finland: Pargas stad, Yrkeshögskolan Novia; Åland: Sottunga kommun
och Föreningen Franciskus på Kökar; Sverige: Föreningen Pilgrimstid,
Söderhamns kommun, Östhammars kommun.
I korthet:
- Sankt Olavsleden är redan berömd fast den ännu inte finns. Vi har
arbetet med projektansökan i ett par år och blivit mycket omskrivna.
- Leden sträcker sig från Domkyrkotorget i Åbo till Kårböle i Ljusnans
dalgång, Hälsingland vilket är 625 kilometer = 40,000 steg.
Föreningen Franciskus jämte Sottunga kommun har ansvaret för
Åland det vill säga att se till att pilgrimer kan färdas från Galtby till
Kökar, vandra över Kökar, bo på Kökar, färdas till Sottunga, bo på
Sottunga, färdas vidare till Långnäs eller Jomala på fasta Åland, bo på
Åland, vandra vidare till Eckerö och där ta färjan till Grisslehamn på
Upplandskusten.
- Vi behöver lära oss mer om hur pilgrimsleder fungerar. Därför finns
två studieresor inplanerade, en till Vadstena, en till Trondheim, våren
2017, 15 + 15 personer. Vi ska också ”testgå” delar av rutten, alla som
är intresserade är välkomna!
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- I vårt område finns två passager över vatten och vi kan bli den enda
led i världen där pilgrimer seglar med traditionella fartyg.
- Certifiering är absolut nödvändig dvs leden ska uppfylla CERTESS alla
krav. Vi är en del av en helhet (Sankt Olaf Waterway) och det är
helheten som ska marknadsföras och certifieras.
- Vår förenings budget är 165.560 € varav 75% (124.200 €) kommer
från EU och 25% (41.400 €) kommer från Ålands landskapsregering.
Dessa pengar ska användas till:
Studieresor till Vadstena & Trondheim 15+15 personer

30.000 €

Uppmärkning av vandringsled i vilket ingår förhandling med
markägare, röjning, vandringskarta/häfte, uppmärkning av
sevärdheter på Hamnö
35.000 €
Service (toabyggnad på Hamnö)

30.000 €

Sjötransporter

20.000 €

Projektledning (planering, certifiering, kommunikation)

37.600 €

Projektadministration (bokföring, redovisning)

6.960 €

Resor inom projektet

6.000 €

NY HEMSIDA
Vi har en ny hemsida med adress www.franciskus.ax. Den nya hemsidan
går bra att läsa i mobilen.
EKONOMI
Vi har nästan 18.000 € på konto, inga skulder, bokföringen i ordning.
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Diskussion
De praktiska arrangemangen kring årets fest diskuterades, bland annat:
- om Richard Pleijel kan spela på söndagens friluftsfest och katolska
mässa: NEJ, han anländer först kl 1800 från Galtby
- om vilka som skall hålla morgonmässor och dialogpredikan:
kyrkoherdens beslut.
Årets överskott går till flyktinghjälp på Åland men exakt vart har ej
beslutats.
Ytterligare ekonomisk hjälp till hembygdsföreningen för ”Broder
Kilian” sker i form av ett lån, om det alls behövs.
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Beslut
MATORDNING
Fredag 1 juli

Lördag 2 juli

Värdinna: Kerstin Gäddnäs
12

Lunch 40 personer, grönsakssoppa

18

Vernissage: munkcider (ordnar KökarKultur)

21

Kvällste, ansvarig: Margareta Flink

Värdinna. Gunilla Pleijel
12

Lunch 75 personer inkl orkestern, Chili con carne

2130 Kvällste, ansvarig: Margareta Flink
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Söndag 3 juli

Värdinna: Linnéa Eriksson
1130 Lunch 100 personer, Philips fisksoppa
Göran Karlberg bidrar med 6 limpor, inga kakor
(Christian kontaktar honom)
2000 Middag på Havspaviljongen för dem som hjälpt
till med festen, cirka 20 personer

RESEARRANGEMANG
Vi försöker få Axtours att sälja en resa från Mariehamn till Kökar på
lördagen med Markus Nordbergs båt, 25 personer som betalar 50 € var,
varvid inträde till Broder Kilian och barock-konserten ingår.
Resan marknadsförs med annonser i de båda tidningarna. Journalister
som Benita Mattsson och Kiki Alberius får särskild inbjudan/uppmaning
att delta = marknadsföring både före och efter i resp. tidning.
Om Axtours inte får ihop budgeten bidrar Föreningen Franciskus med
1.000 € samt ersätter Broder Kilian och Kungsvägens Musiker med
intäkter som motsvarar antalet som kommer med båten.
Philip kontaktar Markus och Ålandsbanken som ev sponsor.
Christian kontaktar Axtours och tidningarna.
FÄRJETURER
Trafikbyrån har beslutat om följande ändringar i turlistan:
Söndag 3 juli
Från Långnäs till Kökar:
09:30 går m/s Skiftet från Långnäs (inte m/s Ejdern)
Från Kökar till Långnäs:
14:30 går m/s Ejdern i stället för m/s Skiftet
18:45 går m/s Skiftet i stället för m/s Ejdern
Dessa byten påverkar också avgångarna från Långnäs 4/7 kl 11:30,
16:00 och 19:00, avgångarna från Kökar 3/7 lö 12:30 och 14:30,
avgångarna från Långnäs 4/7 kl 06:30 och avgångarna från Kökar 06:30
och 09:15, men dessa har liten påverkan på Franciskusfesten.
Det viktiga är att söndagens morgontur från Långnäs till Kökar körs av
m/s Skiftet och att eftermiddagsturen på samma sätt körs av m/s
Skiftet, så att besökarna kan tillbringa hela dagen på Kökar utan att
bekymra sig för om färjan klarar att möta äldre personers behov.
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Nästa möte
I midsommarveckan.

Christian Pleijel
Ordförande
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