Anteckningar från arbetsutskottets möte 2/2016
Tid och plats

Kommunkansliet Kökar 2/11 kl 10-12

Deltagare

Christian Pleijel, Kerstin Gäddnäs och Gun Lindblom
Peter Karlsson och Philip Hällund (per telefon)

För godkännande Styrelsen
Ärenden
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Om arbetsutskottet
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: styrelsen behandlar AU vid nästa styrelsemöte.
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Härbärget
Arbetet med härbärgets golv startar nu. 2/11 anlände golvvirket till
Kökar. Jurij Evert är timmermannen, Philip Hällund leder förtjänstfullt
arbetet. Han ska kontakta Leader-kontoret angående skyltar mm.
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Pilgrimsseglingar
Tider: 8-11 juni och 1-4 september
Rutt: från Nagu till Kökar via Sottunga till Jomala Ytterby
Målgrupp: till hälften journalister och andra hälften är företagare, guider
och projektmedlemmar som vill förstå hur seglingarna är upplagda och
upplevs. Tre fartyg är bokade: galeasen Albanus och storbåtarna TjuttTjutt och Cajsa, fler storbåtar kan ansluta.
Kostnader: Galeasen tar 16 passagerare och kostar 6.030€ (båthyra inkl
besättning) + 1.746€ (mat). Kostnaden per person är då 486€ för tre
dagars segling, tre nätter ombord och alla mål mat.
Storbåtarna tar 10 passagerare och kostar 2.500€ (båthyra inkl
besättning), alltså 250€/person. Till detta kommer tre mål mat vilket
blir c:a 35€/dygn = 105€, samt logi i land (man kan inte sova ombord på
storbåtarna) 25€/dygn = 75€. Summa 250€ + 105€ + 75€ = 430€ =
430€ per person.
Fotografering: begär offerter från Nina Lindfors, Stefan Brehmer och
Daniel Eriksson.
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Korpoström 19/11
INSPIRATIONSSEMINARIUM
Tid: lördagen den 19 september

AU 2--2016
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Plats: Skärgårdscentrum Korpoström (www.skargardscentrum.fi).
Program: från ca kl. 10:15-17:00. Huvudsaklig målgrupp: företagare,
guider, men öppet för alla. Först en allmän del, intressanta föredrag om
medeltidens pilgrimer, om nutidens pilgrimsrörelse, om Sankt Olof, om
segelleder och rutter, sedan övergång till praktiska saker i workshops
om mat och dryck, logi, båttransporter, har vi marknadsför oss mot
nutidens pilgrimer. Kl 17 konsert i kyrkan.
Vi har 20 bäddar bokade 2 nätter.
Anmälda: Peter Karlsson, Lotta Bäcksbacka, Olof Widén, Nina GrönroosFriman, Leena Blomberg, Gun Lindblom, Christian Pleijel, Kamilla
Nordberg, Natalie Björk, Philip Hällund, Linnéa Eriksson.
Påminn: Robert Karlman, Sylvia Sundström, Joel Sundström, Mats och
Susanna Carlström, Jomala-bor, Yvonne Rubey.
Resor: m/s Skiftet går kl 18:30 från Kökar och är kl 20:50 i Galtby, hemåt
går hon kl 15:15 på söndag. Om man vill från Mariehamn komma via
Åbo så går det busstransport från hamnen i Åbo lördag morgon och buss
tillbaka till Åbo på kväll
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Studieresor inom pilgrimsprojketet
STUDIERESOR TILL VADSTENA OCH TRONDHEIM
Tid: 3-7 april respektive 24-28 april
Huvudsaklig målgrupp: företagare, guider, projektmedlemmar men
öppet för alla som vill lära sig hur pilgrimsturism fungerar. Det är viktigt
med en bra blandning av unga och gamla, företagare och
förtroendevalda, vanliga och ovanliga människor.
En buss är bokad för 55 personer, vi räknar med 15 ålänningar.
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Vår ekonomi
Vi har 5,000 euro i kassan och väntar på landskapsregeringens förskott
för pilgrimsprojektet. Härbärget behöver c:a 2.500€ till material och
halva lönen till timmermannen c:a 2.400€, inom en månad.
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Arbetsrum
Vårt arbetsrum på kommunkansliets vind är nu användbart.
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Styrelsemöte 20/11 alternativt 19/11
Endast några få har anmält sig till mötet i Korpoström och det därpå
följande styrelsemötet. Blir det bättre om vi håller styrelsemötet på
lördag kväll i Korpoström, efter konserten, med middag?
Mötets viktigaste punkt är 2017 års fest.

Christian Pleijel
Ordförande

AU 2-2016
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