Protokoll från styrelsemöte 4 år 2017
Närvarande

Stefan Djupsjöbacka, Peter Karlsson, Gun Lindblom, Diana Lundqvist, Johan
Wihlborg och Christian Pleijel (ordförande)

Frånvarande

Stefan Djupsjöbacka och Katarina Gäddnäs

För kännedom

Lennart Koskinen, Yvonne Rubey, Lars Thillman och Maria Widén

Tid

17 december 2017 kl 18:15-20:00

Plats

Mötet hölls per telefon med Gun Lindblom och Christian Pleijel på
kommunkansliet i Kökar, Peter Karlsson och Diana Lundqvist uppringda på
kökarfärjan, samt därefter Johan Wihlborg per telefon.

Ärenden

1

Laglighet, beslutsförhet och protokolljustering
Mötet konstaterades lagligen sammankallat och bslutsfört. Gun
Lindblom valdes att justera protokollet.

2

2018 års fest
Referensgruppen Stefan Djupsjöbacka, Katarina Gäddnäs, Peter
Karlsson, Ulla-Lena Lundberg och Yvonne Terlinden möttes den 16
november i Helsingfors, se mötesanteckningar (bilaga 1) och
programförslag (bilaga 2).
Till festens olika programdelar har vi sökt finansiering från PAF
(verksamhet och Kilian II, 7,500 euro) och Svenska Kulturfonden (4,100
euro)
Årsmöte kan hållas i två delar, med en informell, förberedande del och
en formell, beslutande del på söndagen.
Gunnar Granberg och Henrik Roelvink medverkar i festen.
Referensgruppen möts nästa gång den 4 januari i Helsingfors.

3

Härbärget på Hamnö
Härbärget är till stora delar färdigställt. Det som ännu måste göras är
fönster, dörrar och inredning (sängkläder, förhängen, bord och stolar).
Vi har per den 30/11 avslutat projektets andra fas och ansökt om
utbetalning av återstående bidrag 11.702,00 euro, se bilaga 3.
Återstående åtgärder får göras i en tredje fas, som vi småningom
kommer att söka finansiering till.
I pilgrimsprojektet finns medel till ett servicehus i anslutning till
härbärget, samt till pilgrimsinformationscenter på Hamnö och i cafét på
Harparnäs.

4

St Olov Waterway
Arbetet med pilgrimsleden utvecklas väl. Vi har dragit en led över Åland,
vi har provseglat sjölederna, vi har gjort studieresor till Trondheim och
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Vadstena, samarbetet med Jomala fungerar mycket bra, vi har gjort
resepaket för pilgrimer, och vi har fått mycket positiv media.
En del information finns på projektets facebook-grupp
https://www.facebook.com/groups/1750404381873040/?multi_perm
alinks=1884721055108038&notif_id=1512505977704126&notif_t=gro
up_activity, annan information finns på http://www.stolav.com/berattelser/
Dock är vår likviditet ett stort bekymmer, vi hinner inte på långa vägar
betala ut räkningar i den takt som vi skulle önska. Det har givit
ordförande och kassören bekymmer men våra leverantörer är
tålmodiga, vi förhandlar med dem och inga betalningar är i fara.
Vad som nu är under förberedelse framgår av bifogade protokoll från
projektmöte i Öregrund den 28-29/11 (bilaga 4), observera särskilt:
- Gruppresa ”I Sankt Olavs spår” från Nagu till Kökar i juni 2018,
researrangör Åland Travel AB (punkt 1)
- Pilgrimsvandring västerifrån från Harg till Franciskusfesten (punkt 3)
- Ev. pilgrimsvandring österifrån till Franciskusfesten (punkt 4)
- Pilgrimssegling Eckerö-Signilskär-Grisslehamn tur och retur i
september, researrangör Åland Travel AB (punkt 5)
- Digital karta (punkt 7)
- Leden (punkt 8), förhandling pågår med Fastighetsverket på Åland
- Budget för infocenters och servicehus på Hamnö (punkt 10)
5

Föreningens ekonomiska situation
Se bilaga 4.

6

Övriga frågor
Föreningens julbrev 2016 skickas nu ut.

Christian Pleijel

Justeras:

Ordförande
____________________________________
Bilagor
1

Referensgruppens möte 16.11

2

Referensgruppens programförslag 2018

3

Slutrapport härbärget

4

Anteckningar Öregrund nov17

5

Föreningens ekonomiska situation

6

Julbrev 2016
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