Protokoll från styrelsemöte 1 år 2016
Närvarande

Kerstin Gäddnäs
Peter Karlsson
Gun Lindblom
Johan Wihlborg
Lars Thillman
Christian Pleijel

Tid och plats

Torsdagen den 11 februari kl 13-15 på restaurang Nautical i Mariehamn.

Ärenden
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Laglighet och beslutsförhet
Mötet konstaterades lagligen sammankallat och beslutsfört. Ledamoten
Stefan Djupsjöbacka och suppleanterna Yvonne Rubey och Lennart
Koskinen har meddelat att de inte kan närvara men ger sitt stöd till de
föreslagna besluten.
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Protokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte 10/10 2015 godkändes.
Ordförande utsågs att föra dagens protokoll, Gun Lindblom att justera
detsamma.
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Dagens ärenden
Föredragningslistan godkändes utan tillägg.
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Projekt Pilgrim på havet
Vi har fått finansiering till projektet ”Pilgrim på havet” från Central
Baltic-programmet http://centralbaltic.eu/content/new-projectsapproved-steering-committee. Projektet är 3 år långt med start den 1
september 2016. Det har som mål att skapa en Sankt Olofsled, en ny rutt
från domkyrkotorget i Åbo till Kårböle vid Ljusnan västnordväst om
Hudiksvall, en 62 mil lång vandringsled som binds samman med tidigare
framtagna leder i Sverige och Norge.
Huvudpart är Åbo Akademi, på Åland finns två parter: Sottunga
kommun och Föreningen Franciskus på Kökar som också har lovat sörja
för Jomala i projektet samt ta hand om projektets gemensamma
kommunikationsfrågor. Andra parter är Yrkeshögskolan Novia, Pargas
stad, Söderhamns, Östhammars och Hudiksvalls kommuner samt
föreningen Pilgrimstid.
Projektets innehåll:
a Inspirationsresor till Vadstena och Trondheim för att lära mer om
vad pilgrimer önskar, hur en led ser ut och vilken service som
behövs.
b Planering, röjning och märkning av leder, kartor och vägvisning.
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c Förbättra servicenivån (hygien) och skyltningen på Hamnö.
d Pilgrimsseglingar på tidtabell från Kökar via Sottunga till Jomala.
e Projektledning och ekonomiadministration.
Projektets kostnader:
Studieresor

30.000 €

Röjning och uppmärkning av leden

25.000 €

Kartor / häften

10.000 €

Förbättring av logi på Hamnö (servicehus)

30.000 €

Pilgrimsseglingar med allmogebåtar

20.000 €

Projektledning (planering, möten, information)

36.800 €

Bokföring ock ekonomi

7.000 €

Resor inom projektet (möten)

6.000 €

Finansiering
Vår budget enligt ovanstående summerar till 165.600 € som vi
finansierar med 75% (124.200 €) från EU:s Central Baltic-program och
med 25% (41.400 €) från Ålands landskapsregering.
Ingen egen insats krävs.
148 projekt hade sökt medel från Central Baltic. Vi har antagits som ett
av 28 projekt som går vidare och skall nu göra en mer detaljerad
planering. Vi anses ha gjort ett mycket bra förarbete, ha en
nyskapande, gränsöverskridande projektidé och ett starkt
partnerskap.
Ålands landskapsregering ska ha vår ansökan senast den 26 februari,
Central Baltic senast den 1 april.
Beslut: Styrelsen godkänner att planeringsarbetet fortsätter i enlighet
med given information och ber ordförande att senast i början av vecka 8
sända ut finansieringsansökan till Ålands landskapsregering för
godkännande per capsulam dvs att styrelsen sammanträder per e-post.
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Härbärget på Hamnö
Vi har 2012-2013 genomfört en förprojektering1 av hur ladugården på
Hamnö varsamt kan byggas om till ett enkelt och vackert härbärge och
därvid budgeterat följande kostnader:
Arbete (timmerman, snickare, betongarbete)

23.626 €

Material

12.693 €

Summa

36.319 €

Finansiering
Leader Åland

75%

27.329 €

Eget arbete

12,5%

4.540 €

Egen kontantinsats

12,5%

4.540 €

Summa
1

36.319€

http://franciskusfesten.com/harbarget/
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Här krävs alltså – till skillnad från pilgrimsledsprojektet (punkt 3) – en
egen insats i form av arbete och kontanter.
Likviditet
Kökar kommun har lovat att stå för projektets kassafunktion genom
ett likviditetslån om 25.000€, så att vi klarar att ligga ute med pengar
(Leader Åland ger ut sitt bidrag i efterskott). Kommunstyrelsen fattar
formellt beslut den 18 februari.
Kompetens
En avgörande fråga är om det finns en yrkesskicklig, pålitlig och
miljömedveten timmerman/snickare som kan åta sig arbetet på
Kökar. Ordförande tror sig ha turen att ha funnit en sådan (en mycket
bra sådan).
Förprojekteringen håller inte riktigt streck: (1) de ritningar vi har
lämnat in efter förprojekteringen har fått vissa anmärkningar från
Museibyrån som vi måste ta hänsyn till; (2) Takstolar och den västra
väggen är i sämre skick än vi tidigare trott; (3) Pilgrimsprojektet (punkt
3) tar kostnaden för servicehus. Detta gör att ovanstående budget i viss
mån behöver räknas om.
Leader Åland ska ha vår ansökan senast den 28 februari.
Beslut: Styrelsen godkänner att planeringsarbetet fortsätter i enlighet
med given information och ber ordförande att senast i början av vecka 8
sända ut ansökan till Leader Åland för godkännande per capsulam dvs
att styrelsen sammanträder per e-post.
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Festen år 2016, program
Årets tema är ”Helig plats”
Fredag 1 juli

09

Morgonandakt
Utomhusarbete på Hamnö

12

Lunch

13

Utomhusarbete på Hamnö

18

Vernissage Kökar konstcirkel

19

Invigning
Psalmsång

21

Kvällsandakt
Kvällste i församlingshemmet

Lördag 2 juli
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Pilgrimsmässa

10

Dialog om årets tema ”Helig plats” med Stefan
Djupsjöbacka och Samuel Rubenson

12

Lunch

13

Informations/diskussionsmöte om föreningens
projekt: Pilgrim på havet och härbärget

15

Skådespelet Broder Kilian, föreställning 1

20

Konsert med Kungsvägens musiker

3

21

Kvällsandakt
Kvällste i församlingshemmet

Söndag 3 juli

09

Luthersk morgonmässa

10

Föreningens årsmöte

12

Lunch

1245 Uppvaktning vid gravarna
Ekumenisk gudstjänst med dialogpredikan
13

Friluftsfest

15

Katarina Gäddnäs talar om Valdemar Nyman

1530 Skådespelet Broder Kilian, föreställning 2
1630 Katolsk mässa
1730 Avslutning med sång ”O hur saligt att få vandra”
Anmärkning: årets överskott går till flyktinghjälp på Åland.
Beslut: Ett programblad utarbetas utifrån ovanstående och sänds som
utkast till styrelsen inom februari månad.
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Övriga frågor
Samuel Rubenson: https://sv.wikipedia.org/wiki/Samuel_Rubenson. Vi
har bokat en lägenhet på Antons åt Samuel med familj.
Kungsvägens musiker: http://sv.kuninkaantienmuusikot.fi/orkestern.
Vi har utlovat ett arvode/reseersättning om 300 €.
Johan Wihlborg tar kontakt med Sixten Klemets om en egen
programpunkt samt om pilgrimsleden kan omfatta Singö-Öregrund.
20 pilgrimer är anmälda till Maria Widéns grupp. De tar vägen via
Sottunga, seglar eventuellt till Kökar liksom förra året och har bokat in
församlingshemmets vind och en lägenhet på Antons Gästhem i Vervan.
Vi ansöker till Trafikbyrån att få byta ut ms Ejdern mot ms Odin söndag
3 juli. Motiv: Ejdern saknar helt att form av handikappanpassning och
kan bara ta ett begränsat antal passagerare. 2
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Nästa möte
Per capsulam sista veckan i februari.

Christian Pleijel
Ordförande

2

Färjor från Åland
Färjor från Finland
Färjor till Åland
Färjor till Finland
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0930 ms Ejdern
0945 ms Gudingen
1845 ms Ejdern
1900 ms Gudingen
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