Protokoll från styrelsemöte 2 år 2017
Kallade

Kerstin Gäddnäs, Peter Karlsson, Stefan Djupsjöbacka, Gun Lindblom, Philip
Hällund, Yvonne Rubey, Maria Widén, Lars Thillman, Johan Wihlborg och
Lennart Koskinen.

Tid

10-11 juni 2017.

Plats

Mötet sker per capsulam: styrelseledamöterna har fått sig underlaget
tillsänt, var för sig, och har svarat på förslaget antingen i samtal eller per
epost.

Ärende

1

Upptagande av kredit i Ålandsbanken

Föreningen är huvudman för två större projekt: (1) Härbärget fas 2 med
finansiering från Leader Åland till 60%, och (2) Pilgrim på havet med
finansiering från EU:s Central Baltic-program (75%) och Ålands
landskapsregering (25%).
Vi har den 13 mars i år sänt in mellanrapport till Leader Åland med begäran
om utbetalning av 60% av våra havda kostnader (60% av 14.479€ = 8.687€)
men har ännu inte fått dessa utbetalda på grund av att det finska ekonomiadministrativa ”Hyrrä"-systemet inte fungerar som det ska. Från Central
Baltic väntar vi utbetalning med 60% av c:a 11.500€ = 6.900€.
Nu har vi ett antal större kostnader framför oss, främst för timmermannen
som byggt om härbärget, dels för aktiviteter i pilgrimsprojektet. Jag bedömer
att utbetalningarna (8.687€ + 6.900€) kommer inom en månad. Dock har
timmermannens faktura (16.663€ inkl moms) förfallit och han behöver
omgående få betalt. Vi har blott 3.000€ i kassa. Vi behöver också, generellt
sett, bättre likviditet. Vi måste kunna lägga ut pengar för att få igen pengar.
Jag vill med anledning av ovanstående ta upp en kredit om 15.000€ för tiden
fram till juni 2018, då tre projektperioder avklarats och ordinarie
projektmedel har hunnit betalas ut till oss.
Ålandsbanken är villig att ge oss ett sådant lån till rimliga villkor med de
båda finansieringsbesluten som säkerhet.
Förslag: ordförande ges fullmakt att ta upp ett lån om 15.000€ på ett års tid.
Beslut:
Kerstin Gäddnäs (vice ordförande) svarar per e-post den 11/6 kl 16:24:
”Helt ok för min del hälsar Kerstin!”
Peter Karlsson har ej gått att nå.
Stefan Djupsjöbacka svarar per e-post den 10/6 kl 18:15: ” Jag förordar
lånet. Sommarhälsn fr Stefan”.
Gun Lindblom (kasssör) vsrara per e-post den 10/6 kl 16:32: ” Jag
understöder förslaget att uppta ett lån h. Gun”
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Philip Hällund svarar per e-post den 10/6 kl 16:19: ” Det är helt nödvändigt
att vi gör så. Mitt svar är alltså ja.”
Yvonne Rubey svarar per e-post den 11/6 kl 07:59: ” Tillstyrkan och varma
hälsningar från Yvonne”
Maria Widén har ej gått att nå.
Lars Thillman svarar per e-post den 10/6 kl 22:06: ” Jag har läst förslaget
och ger mitt bifall till kreditansökan. Lars T”
Johan Wihlborg har som deltagare i föreningens pilgrimssegling på galeasen
Albanus den 10/6, efter att ha läst ovanstående underlag, i samtal med
ordförande gett sitt understöd till förslaget.
Lennart Koskinen har som deltagare i föreningens pilgrimssegling på
galeasen Albanus den 10/6, efter att ha läst ovanstående underlag, i samtal
med ordförande gett sitt understöd till förslaget.

Christian Pleijel
Ordförande
Bilaga: epost till Ålandsbanken
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