
Föreningen Franciskus på Kökar 
Protokoll från årsmöte  
 
Tid Lördagen den lördag 6 juli 2019 kl.16:00 
Plats Församlingshemmet, Hamnö 
 
 
1 Mötet öppnas 

Mötet öppnades kl.16.08. 
 
2 Val av poster 

Som mötesordförande valdes Peter Karlsson, som sekreterare valdes Diana 
Lundqvist och som protokolljusterare och rösträknare valdes Olof Widén och 
Benita Laanti-Helander. Iris Ericsson valdes till vice ordförande. 

 
3 Laglighet och beslutsförhet 

Mötet förklarades lagenligt sammankallat och beslutsfört. 
 
4 Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes. Eventuella övriga ärenden läggs till under 
punkt 10. 

 
5 Upprättande av röstlängd 

En röstlängd om 18 medlemmar upprättades. Utöver medlemmarna 
närvarade två åhörare. (bilaga 1) 

 
6 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2018 samt revisorns utlåtande 

Mötesdeltagarna tog del av bokslutet och verksamhetsberättelsen (bilaga 2 
och 3). Revisor Margareta Flink konstaterade att föreningens utgifter för 
härbärget stämmer rätt bra överens med det budgeterade. Slutresultatet för 
Pilgrim på havet-projektet ses först då projektet avslutas (februari 2020). 
Föreningen har ett överskott på 300€. Likviditeten har inte varit god, eftersom 
den lilla föreningen har haft många stora utgifter. Differensen kassakontot har 
Margareta pratat med kassören Gun om, och det ska rättas till under detta år.  
Medlemmarnas kommentarer/frågor: 

A. Beslutet att köpa en aktie i Skärgårdsbutiken understöddes av flera 
mötesdeltagare. 

B. Finns skäl att kolla upp under vilka poster som medlemsavgifter har betalats 
in. Nu ser det ut som att föreningen haft endast 14 betalande medlemmar 
2018, vilket inte stämmer överens med verkligheten.  

 



7 Fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för de 
redovisningsskyldiga 

Bokslutet för år 2018 fastställdes av årsmötet och de redovisningsskyldiga 
beviljades ansvarsfrihet. Som ordförande fungerade årsmötets vice 
ordförande Iris Ericsson. 

 
8 Fastställande av medlemsavgiften 

Medlemsavgiften faställdes till 10 € för år 2019. Mötet diskuterade hur vi kan 
öka antalet medlemmar och uppmanades att “väcka sovande medlemmar”. Vi 
ska också göra reklam för föreningen, Franciskusdagarna och pilgrimsleden i 
medlemsbrev för t.ex. föreningen Olovsleder i Finland rf - Suomen Olavin-reitit 
ry, samt i olika sammanhang med kontakter synliggöra föreningens 
kontonummer. Även i samband med Franciskusfesterna bör föreningen aktivt 
värva medlemmar. 
 
Styrelsen fick i uppdrag att samla in medlemmarnas e-postadresser så att 
den infokanalen kan användas i fortsättningen. Julbrevet har fortfarande ett 
syfte: att berätta om årets verksamhet samt att påminna medlemmar om att 
betala årsavgiften.  

 
9 Val av nya styrelsemedlemmar 

Katarina Gäddnäs avgår och Kerstin Gäddnäs väljs in i styrelsen som hennes 
ersättare. Suppleant Yvonne Rubey avgår, och hennes ersättare blir Sara 
Kemetter. Gun Lindblom och Christian Pleijel aviserar att de tänker avgå vid 
årsmötet 2020. Styrelsen 2019 består således av: styrelsemedlemmar Peter 
Karlsson (ordförande), Gun Lindblom (kassör), Diana Lundqvist (sekreterare), 
Stefan Djupsjöbacka, Kerstin Gäddnäs, Christian Pleijel och Johan Wihlborg, 
samt suppleanter Sara Kemetter, Lennart Koskinen, Lars Thillman och Maria 
Widén. Margareta Flink fortsätter som revisor. 
 
Mötet sänder ett stort varmt tack till Yvonne Rubey för allt hon gjort 
genom åren för Franciskusfesten och för föreningen. 
 

10 Övriga ärenden 
 

1. Information om S:t Olofsleden 
Christian Pleijel redogjorde för projektet St Olav Waterway (bilaga 4). 
Projektet avslutas 28.2.2020. Intresset för leden på fasta Åland har ökat inom 
församlingarna, och flera församlingar är nu intresserade av medlemskap i 
Olofsleder i Finland rf - Suomen Olavin-reitit ry. Årsmötet riktade ett stort tack 
och en varm applåd till Christian för allt han gjort för leden.  
 



2. Information om härbärget 
Leaderprojektets fas 2 är avslutad, en slutrapport för pilgrimshärbärget är 
skriven och företagare Mats Carlström är intresserad av att driva härbärget. 
Mötet föreslår att en arbetsgrupp bestående av Mats Carlström, Johan 
Wihlborg och Peter Karlsson tillsätts. Arbetsgruppen ska utreda kostnader för 
fönster, dörrar, golvbehandling och en ev. eldstad i härbärget. 
Kostnadsförslag och tidtabell (till festen 2020?) ska i första hand begäras in 
av lokala entreprenörer. 
 
Styrelsen fick i uppdrag att skriva ett “septemberbrev” där mottagarna 
(medlemmar, Kökarinfo, pilgrimskrifter, massmedia) kan göra en god gärning 
till förmån för härbärget och köpa en del eller en helhet av fönster/dörrar. 
 
Mötet spånade också kring positivt klingande namn på härbärget: namnet ska 
gärna ha lokal innebörd, t.ex. Franciskusgården. 
 

3. Nästa års fest 
Mötet funderade på innehåll och tema för nästa års fest och var överens om 
att ekumenik och en ekumenisk gudstjänst är någonting vi ska fortsätta med. 
Ämnen som andetag, vila och att stilla sig fördes fram som tema, liksom 
miljöfrågor och en fredag för framtiden. 
 

4. Referensgruppen 
Referensgruppen består av samma deltagare som tidigare, och är kopplad till 
församlingen. 

 
11 Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl.18.09. 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Peter Karlsson Diana Lundqvist 
ordförande sekreterare 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Benita Laanti-Helander Olof Widén 
protokolljusterare protokolljusterare 


