Föreningen Franciskus på Kökar r.f.
Protokoll Styrelsemöte 1_2021
Tidpunkt: lördagen 30.1.2021, kl. 12.00-13.35
Plats:

Google Meets + hos Maria Widén, Mariehamn

Närvarande:
Philip Hällund, Stefan Djupsjöbacka (till kl. 13), Kerstin Gäddnäs, Sara Kemetter (från 12.15),
Ester Laurell
Suppl. Maria Widén, Lars Thillman (från kl. 12.30)
Frånvarande: Peter Karlsson, Johan Wihlborg
Övriga inbjudna: Christian Pleijel 12.30-13.00, Gun Lindblom inte närvarande
§ 1 Mötets öppnande

Kl. 12

§ 2 Beslutsförhet

Ja, (fler än 3 i styrelsen)

§ 3 Protokolljustering

Föregående protokoll 3.11.2020 justerades

§ 4 Ekonomin
- Kassören presenterade nuläget. Föreningen har drygt 10 000 € på kontot.
Föreningen har fått ett bidrag på 1500 € för ett utedass vid härbärget från
föreningen Olofsleder i Finland. Kassören överför pengarna till härbärgets
konto. 1500 € är bidrag från Svenska Kulturfonden för årets fest.
Vi har ännu inte fått veta hur det gått med PAF-ansökningen.
- Föreningen ger sekreteraren rätt att ansöka om insamlingstillstånd för ett år
hos ÅLR (för härbärget), kostnad runt 40 €
- Kassören ser över byte av bokförare
§ 5 Ärende: Återbetalningskrav från Ålands landskapsregering 7700 €
- Sekreteraren visade vad projektet fått till stånd som en del av något större,
där Christian Pleijels förmåga att se och strukturera i uppstarten var mycket
viktig (bilagor)
- Landskapsregeringen beviljar föreningar förskott för att säkra likviditeten.
Föreningen fick ett förskott på 30 400 € för projektet St Olav Waterway som
skulle återbetalats i etapper, då EU-pengarna utbetalats mot godkänd
halvårsredovisning i efterskott.
Dock har projektaktiviteter och redovisningar på drygt 12 000 € inte uppfyllt
ställda krav, främst under momenten Personalkostnader, Resor och till en del
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Köp av tjänster. Det som är något anmärkningsvärt är att man inte
ändrat/korrigerat sitt sätt att rapportera efter de två första perioderna, vilket
har gjort att (onödiga) avdrag har uppstått även under senare perioder.
Föreningen fick alltså mindre tillbaka från EU än beräknat. När det kvittades
mot landskapets förskott uppstod ett underskott, som nu skall återbetalas.
- Ordförande och sekreteraren uppvaktade näringsminister Fredrik Karlström
18.12 med ett utjämningsförslag, som dock inte antogs.
- Styrelsen beslöt att föreslå för ÅLR en återbetalningsplan med en betalning
på 2700 € för år 2021 och därefter 1000 €/år. Om föreningen anser att
ekonomin tillåter det kan återbetalningen ske snabbare.
- Christian Pleijel svarade på frågor och lyfte även fram tidigare donationer.
Presidiet fortsätter med frågan lite till.
- Styrelsen konstaterar självkritiskt att man borde ha insett sin roll och varit mer
aktiv under projektets gång.
§ 6 Diskussion: Förtydligande av samarbete och behov av avtal mellan Södra Ålands
skärgårdsförsamling och föreningen
- Konstaterade att behovet av enkelt pilgrimsboende lyftes då pilgrimer
började vandra till Franciskusfesten. Renoveringen av församlingshemmets
övre våning blev betydligt dyrare än planerat, och då blev föreningen
medfinansiär. Flera donationer inbetalades. Nu finns två halvfärdiga projekt:
övervåningen och härbärget, som föreningen och församlingen behöver enas
om hur de skall förvaltas.
-Beslöts att ordförande och sekreterare träffar kyrkorådet för att diskutera och
komma fram med ett avtalsförslag för fortsättningen.
§ 7 Medlemssituationen
- Medlemsinbetalningar för sammanlagt 460 € gjordes under 2020.
- Medlemsregistret är uppdaterat och innehåller 68 namn, med postadress och
de flesta även med e-post
- Ordförande skrev ett medlemsbrev i december som skickats ut och även
publicerats på FB, hemsidan och i Kökar kommuns infoblad. Där informerades
även om härbärget och hur föreningen hanterar GDPR.
§ 8 Sommarens fest
- Genomgång av tidigare vidtalade personer:
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- Klara är Tabita, Bengt, Giséla, Henrika, Kökar Röster.
- Konstnären Elisa vill ha arvode, Kerstin diskuterar. Tidigare har inget arvode
utbetalats, istället har föreningen ibland köpt ett verk som pryder
församlingshemmet. Föreningen har även tryckt upp en utställningskatalog.
- Återstår att få bekräftat: Kenneth G, Zaida, Kent D, Lennart R OCH någon
katolsk präst (Sara och Johan W)
- Ordförande informerade om att biskop Åstrand kommer och predikar.
- Ordförande kontaktar Lennart Koskinen som önskad moderator, då Katarina
G inte kan delta.
- Under nästa styrelsemöte i april detaljplaneras festen, och marknadsföringen
inleds om situationen då tillåter det.
§ 9 Ärenden till kännedom
- Anteckningar från presidiets förmöte 15 januari (bifogas)
- Föreningen är medlem i Olofsleder i Finland och Franciskus-sällskapet i
Finland samt Rädda Barnen. Medlemskapet skall tangera franciskansk
spiritualitet.
- Maria Widén informerade om de uppskattade kyrkvandringarna på Åland
under 2021 (bilaga). 11.4. vandrar vi till Kökar kyrka.
§ 10 Övriga ärenden
- Sekreteraren frågade om hon fick göra ett förslag till bidragsansökan till ÅLR
inom ramen för Åland100 (deadline 15.2.2021). Projektidén Åland1000 skulle
väva ihop St Olav Waterway, Ålands historia, kultur och natur till olika
aktivitets- och upptäcktsrundor för barn och unga längs med pilgrimsleden
(med modell från Pargas).
- Förslaget godkändes med kommentaren att projektet inte skall förlita sig på
frivilligt arbete.
§ 11 Nästa möte
- Nästa styrelsemöte är på Kökar helgen 10-11 april 2021.
- Vandringsretreat och arbetsläger under Kristi Himmelsfärdshelgen 13-16 maj
2021 för alla intresserade: ”Djupare in i verkligheten, bed och arbeta”.
Maria Widén och sekreteraren planerar.
§ 12 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 13.35.
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