
FÖRENINGEN FRANCISKUS PÅ KÖKAR r.f. 
Ärendelista till styrelsemöte 2/2020  

 
 
Närvarande: Peter Karlsson, Diana Lundqvist, Maria Widén och Sara Kemetter. Christian 
Pleijel och Lars Thillman deltog per telefon. 
 
Frånvarande: Stefan Djupsjöbacka, Gun Lindblom, Kerstin Gäddnäs och Johan Wihlborg,  
 
För kännedom: Lennart Koskinen, Lars Thillman, Maria Widén. 
 
Tidpunkt: Enligt överenskommelse 2 april 2020 kl. 14.00 
 
Plats: Mariehamns församlings församlingssal, Östra esplanadgatan 6 
 
 
Ärenden 
 

1. Mötets öppnande 14.05. 
 

2. Laglighet och beslutsförhet. Mötesdatumet har varit känt sedan senaste möte. 
 

3. Justering av föregående protokoll. Protokollet granskat och godkänt. 
 

4. Franciskusfesten 2020 
Festens program är så gott som klart, men nu vet vi inte hur det ser ut i början av
juli. Undantagstillståndet pga. covid-19-viruset kommer att förlängas och vi vet inte 
om det ens går att hålla någon fest detta år. Ett förslag är att vi planerar för att det 
går att hålla festen. Vi lägger ut det planerade programmet på hemsidan och 
samtidigt informerar vi om att det rådande krisläget kan göra att festen måste 
ställas in. 
 
Det finns mycket som kan gå fel. 
Hur är det med transporter just då? 
Hur är det med turistanläggningarnas kapacitet just då? 
Hur är det med flyg- och färjtrafik mellan länder? 
Hur snabbt kan samhället bli redo att ta emot folk efter lång karantän? 

 
Vi måste följa myndigheternas anvisningar och situationen kan bli långvarig. Kyrkan
har i nuläget aktiverat sin beredskapsplan och vi vet inte när situationen lättar. 

 
Diskussion och beslut: Vi behöver ha ett datum för när vi bestämmer om festen 

blir av eller inte, och i vilken form. Beslut om festen hålls eller inte tas på nästa möte tisdag 
19 maj kl.15.00. Vi planerar i nuläget utgående från att det blir en fest, och lägger in 
information på hemsidan om att mer info om festen kommer i slutet av maj. Maria bokar 
presskonferens efter det. Programbladet (som bilaga): blekare bakgrundsbild/ingen bild 
alls, en mer lättläslig font bör användas. 
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5. Ekonomin  

Gun Lindblom meddelar följande: Vi har nu äntligen fått pengar för period V: 
7.360,95. Av detta går 3.000,00€ till banken - och så är lånet betalat. Efter det här 
finns det 5.812,26€ på kontot. Följande gång vi får pengar borde vara i maj-juni 
2020: period VI ca. 8.750,00€, men vad som helst kan hända när det gäller 
EU-pengar - pengarna som nu betalades in förra veckan har vi väntat på över ett år. 
Vi har ännu en rapportering: period VII ca. 2000,00€ (Dom pengarna kommer 
hoppeligen i slutet av 2020). 
 
Föreningen är skyldig Gun Lindblom 6000€. Föreningen har beslutat att prioritera 
banklånet och Gun Lindbloms lån. 
 
Leenas avgifter följer med som bilaga - kostnaderna för att anlita henne torde vara

70-90 verifikat.  
 
Jomala församling har burit upp kollekt 260€ och Mariehamns församling har 
betalat in 298,10 i kollekt (för Härbärget).  
 
Christian Pleijel föreslår följande: Gun har oerhört omtänksamt lånat ut 10.000 euro 
till föreningen, för att vi ska klara likviditeten under projektet. Hon har fått 1.000 euro 
tillbaka. Jag anser att vi omgående ska betala tillbaka så mycket som möjligt av det 
av henne utgivna lånet. Vi har råd att betala 5.000 euro nu, och återstående 1.000 
euro? när vi får nästa betalning i maj/juni. 
 
Till årets fest har vi fått bidrag från Svenska Kulturfonden om 1.500 euro, så den 
påverkas inte. Hon är också värd ett stort och varmt tack! 
 
Beslutsförslag och beslut: Styrelsen besluter att betala tillbaka 5000€ till Gun 
Lindblom nu och vid utbetalningen av nästa rat erhåller Gun resterande summa om 
1000€. Mötet besluter också att Leena Blombergs tjänster anlitas även framledes 
som trygghet för den som åtar sig uppgiften som föreningens kassör. Hennes 
tariffer ges som bilaga. 
 

6. Guideboken 
Vi har blott 90 ex kvar av de 1.000 ex som har tryckts med EU-pengar. Dessa ex är 
reserverade för Kökar (församlingen, bageriet, butiken, Brudhäll, Peders) och ska 
också räcka till årets fest. Det är dags att besluta om vi ska trycka en ny upplaga. 
Christian har frågat EU:s sekretariat i Åbo, vår contact officer Samu Numminen, 

som svarar att ”Ni får gärna uppdatera guiden. Trots att projektet har 
tagit slut och ERDF-pengar är inte längre involverade, ni borde 
fortfarande ha CB och EU logon synliga i guiden för att den presenterar 
någonting som har nyligen skapats med CB-finansiering.” 

Vi behöver inte ändra fullt så mycket som finns nämnt i tidigare protokoll, men dock:  
1. Ny titel, förslag: Pilgrimsleden över Åland – en vandringsguide 
2. Ny omslagsbild, förslag: vandrare på en stig 
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3. Ett femtiotal korrektur 
4. Några av bilderna byts 

Detta jobb åtar Christian sig. Att trycka upp en ny upplaga om 1.000 ex kostar 1.700 
euro + moms. Om priset är 10 euro styck ger det, om alla säljs, 8.000 euro i intäkter, efter 
avdrag för kostnaderna. Christian planerar också att tala in den nya versionen som en 
ljudbok för personer med nedsatt syn. Guideboken ”Åland: vandra, cykla, paddla” av Olle 
Persson, 285 sidor, kostar 27,90 euro på www.booky.fi och 239 kr på www.bokus.se 

Mötet besluter att Christian jobbar vidare med nytrycket och inläsning av boken, och 
vi besluter trycka upp 1000 nya ex. Maria talar med Ann Christine Karlsson om det finns 
intresse för att sända ljudinspelning i Ålands Radio. Samtidigt puffar Maria för vår 
vandringsled och hur man kan gå längs den. Christian gör en FB-grupp “St Olavsleden på 
Åland” med info om leden och boken. 

 
7. Pilgrimsleden 

Föredragning Christian Pleijel: 
Föreningen Franciskus har gjort ett storverk, som med hjälp från Jomala församling har 

skapat pilgrimsleden över Åland, Sottunga undataget. Det återstår ännu lite 
arbete för att leden ska vara helt klar: stolpar ska sättas upp, några ska flyttas. 
Skyltar ska upp på några platser. Ett välskött torp i Jomala skänks bort av 
Fastighetsverket – om det är till nytta för leden. 

Men projektet är slut och föreningen Franciskus mäktar inte färdigställa, förvalta och 
utveckla leden. Vi är en del av den finska pilgrimsledsorganisationen 
Olofsleder i Finland rf – Suomen Olavinreitit ry, men vi kan inte förvänta oss 
att de tar konkret ansvar för leden på Åland. Vem ska göra det och med vilka 
medel? 

Min förhoppning är att Mariehamns församling, Jomala församling och Södra 
skärgårdsförsamlingen gemensamt tar på sig att sköta leden. Den är ett 
tillskott till församlingarnas utbud för nutidens stressade människor, den möter 
ett behov av praktisk andlighet, av kombinationen natur + rörelse + stillhet, av 
längtan efter tystnad och egen tid. Den är en nytillkommen tillgång för kyrkan 
och en utvecklingsväg. Det finns säkert pengar att söka. Försäljning av 
guideboken kan ge lite medel till ledens skötsel.  Det finns säkert människor 
som vill engagera sig. Det behövs dock en huvudman, en samlande kraft. Jag 
hoppas att Mari Puska, Stefan Äng och Peter Karlsson kan finna ett format för 
att ta hand om det som Föreningen Franciskus har påbörjat. 

Diskussion: En förvaltningsorganisation behöver väckas nu. Stefan, Peter och Mari 
kommer att träffas för att diskutera saken. Maria föreslår att även Benny 
Andersson också engageras i detta. Peter tar upp detta på nästa 
kyrkoherdeträff. 
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8. Nytt datum för pressrelease 
På grund av rådande omständigheter gällande corona-pandemin så har vi stoppat 
den pressrelease som skulle ha hållits idag tidigare på dagen. Detta gjordes för att 
vi behövde ha styrelsemötet innan vi går ut i pressen. Pressreleasen skjuts upp till 
efter vårt möte i maj då vi vet hur vi planerar vidare. 
 

9. Övriga ärenden 
a. Att söka pengar från företag just nu är knappast fruktbart. Peter och Sara 

väntar med dessa utskick.  
 

10.Mötets avslutande 14.47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Peter Karlsson, ordförande Diana Lundqvist, sekreterare 
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