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Närvarande: Gun Lindblom, Diana Lundqvist, Johan Wihlborg, Lars Thillman och Peter 
Karlsson.  
 
Ej närvarande: Stefan Djupsjöbacka, Christian Pleijel och Kerstin Gäddnäs. 
 
För kännedom: Lennart Koskinen, Sara Kemetter, Lars Tillman, Maria Widén. 
 
Tidpunkt: Enligt överenskommelse 6 februari 2020 kl. 14.00 
 
Plats: Mariehamns stadsbibliotek 
 
 
Ärenden: 

1.  Mötets öppnande kl.14.10. 
 

2. Laglighet och beslutsförhet. Ja eftersom mötesdatumet varit känt sedan senaste 
möte. 
 

3. Justering av föregående protokoll. Tillägg till föregående mötesprotokoll: 
a. Ca 1300 € har betalats in i form av donationer sedan julbrevet skickades ut. 

De större “företagspaketen” som Peter och Sara ska lägga ihop är inte 
gjorda, men de planeras genomföras så fort som möjligt. 

b. Medlemslistorna uppdateras vid årsmötet. 
 

4. Franciskusfesten 2020 
a. Vi bör spika programmet så att det kommer ut på hemsidan. Vem kan 

designa? Vi ber Christian Pleijel designa ett hopvikbart programblad. 
b. Fredagens programpunkter är spikade och klara.  

Vernissage Elisa Matikainen ok! 
Invigning, Peter Karlsson, m.fl. ok! 
Psalmsångskonsert, Philip Hällund, Kökar röster ok! 
Andakt, Lennart Renöfält. ok! 

c. Lördagens programpunkter: 
Pilgrimsmässa med Maria Widén ok! 
Om kristen djupmeditation – prästen och  
författaren Kent Danielsson ok! med viss reservation  
Om medveten närvaro , författaren Giséla Linde ok! 
Lunchsoppa,  Kerstin Gäddnäs m.fl. ok!  
Tillfälle att prova på meditation med  
Tabita Nordberg och gregoriansk sång med Henrika Lax ok! 
Pilgrimsvandring på Kalen, Maria Widén ok! 
17 Matig sallad + friare diskussion inför årsmötet ok! 
18.15 årsmöte ok! 
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Konsert i Kökar kyrka, musiker Zaida Pontin m.fl. ok! 
Avslutningsandakt , Henrik Roelvink ok! 

d. Söndagens programpunkter 
Teologiskt samtal om bön, tillbedjan, meditation och spiritualitet i olika kristna 
traditioner med representanter från olika samfund. Katarina är moderator. 
Medverkare: Kent Danielsson, Bengt Grunér, Henrik Roelvink, Maria Widén 
+ Lars Thillman/Lennart Renöfält ok! 
Tillfälle att pröva på kristen djupmeditation, 
gregoriansk sång eller guidad vandring  
på Hamnö. Philip Hällund ok! 
Lunchsoppa, Philip Hällund ok! 
Ekumenisk gudstjänst, Peter Karlsson, Kent Danielsson 
predikant (?) m.fl. ok! 
Friluftsfest med tal och musik, Peter Karlsson 
Festtal Lennart Renöfält 
Katolsk mässa med avslutande procession ok! 
Henrik Roelvink, Philip Hällund m.fl. ok! 

 
5. Pressinfo. När skall vi gå ut i media med årets fest? Bör vi då också slå ett slag för 

pilgrimsvandringarna, Christian Pleijels guidebok, St. Olofsleden? Något annat? 
Mötet föreslår att härberget + sponsorerna är huvudsyftet med pressinot. Info om 
härberget leder till diskussion om Franciskusfesten → pilgrimsvandringar → St 
Olofsleden → Nya boken. Förslagsvis att Peter, Maria och Sara deltar i intervjun 
som sker i samband med att företagsbidragen skickas ut/börjar komma in. 
 

6. Valkommitté. En valkommitté (förslagsvis 3 personer?) inför sommarens val av ny 
styrelse bör tillsättas under mötet. Kommittén får i uppgift att föreslå kandidater till 
ny styrelse inför årsmötet den 4.7 2020. I styrelsen bör finnas ordförande + 2-5 
ledamöter, samt 2-4 suppleanter. 

a. Till valkommitté föreslås Maria Widén, Philip Hällund och Sven Söderman, 
med Maria som sammankallare. Peter kollar med Maria och Philip, medan 
Johan kollar med Sven om de kan ta sig an uppdraget. 

b. Vilka i den nuvarande styrelsen är beredda att fortsätta? Peter Karlsson 
aviserar att han inte fortsätter som ordförande, men sitter kvar i styrelsen. 
Johan Wihlborg och Diana Lundqvist kan fortsätta i styrelsen. Gun Lindblom 
(utställningsansvarig/Kökar kultur-representant) och Lars Thillman kan tänka 
sig att fortsätta som suppleanter. 

c. Vilka står i beråd att avgå? Christian Pleijel har aviserat att han avgår. 
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7. Övriga ärenden. 

a. Guideboken är nästa slut. Finns ca 300 st kvar som delas ut till de åländska 
församlingarna längs leden. Nytryck med “Kökartillägg”, ny titel, andra bilder 
m.m. planeras av Christian eftersom ny upplaga inte får tryckas på flera år. 

b. Beslutet från förra mötet om ordförandebytet i föreningsregistret ändras. 
Ändringar i föreningsregistret görs efter årsmötet eftersom varje ändring 
kostar. 

c. Johan och Lars får i uppdrag att utreda huruvida vi kan sköta hemsidan själv 
eller behålla adressen om vi administrerar den i egen regi. Om vi 
administrerar den själv skulle vi spara pengar och sidan kunde uppdateras 
mer regelbundet. Johan håller styrelsen underrättad då han får reda på 
något mer. 

d. En bokförare anställdes i samband med att föreningen påbörjade ett projekt. 
Projektet tar slut sista februari 2020 - ska vi ha en bokförare även efter det? 
En bokförare underlättar mycket arbete för kassören. Nuvarande bokförare 
kostar ca 600 €/år, och blir troligen billigare då projektet avslutats eftersom 
arbetet minskar. Ärendet förs till årsmötet. Gun tar reda på riktgivande 
bokförarkostnader för nästa år. 

e. Marknadsföring och roll-ups som kunde synliggöra Franciskusfesten på olika 
events. “Franciskusfesten på Kökar. Alltid första söndagen i juli. 
www.franciskus.ax” Johan tar reda på kostnader och möjligheter för roll-ups. 

f. Diskussion kring mötesdeltagarnas researvoden. Reseräkning kan lämnas in 
fö resor och mat. Traktamenten betalas inte. 

g. Nästa möte torsdag 2 april 2020 kl.14.00 på biblioteket. 
h. Mötets avslutande, kl.15.40. 

 
 
 

 
 
____________________________ ____________________________ 
Peter Karlsson Diana Lundqvist 
ordförande sekreterare 
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