
 

 

  

Föreningen Franciskus på Kökar r.f.  

Protokoll Styrelsemöte 2_2021 

Tidpunkt: lördagen 10.4.2021, kl. 13-15 

Plats: TEAMS + i Kökar församlingshem 

   

Närvarande:     

Philip Hällund, Kerstin Gäddnäs, Sara Kemetter, Ester Laurell, Peter Karlsson, Johan 

Wihlborg 

Suppl. Nina Granvik, Lars Thillman, Maria Widén 

Frånvarande:  Stefan Djupsjöbacka 

 

§ 1 Mötets öppnande  Kl. 13.25 

§ 2 Beslutsförhet  Ja. 

§ 3 Protokolljustering  Protokollet för möte 1-2021 godkändes. 

 

§ 4 Ekonomin  

- Kassören presenterade nuläget:  

Föreningen har drygt 11 000 € på föreningskontot (återbetalning del 1, 2700 € till Ålands 

landskapsregering har inte gjorts än) och drygt 3000 € på härbärgets konto (innan 

Kyrkostyrelsens bidrag inkommit, och tidigare donationer till härbärget under åren 2018-

2019-2020 har inte överförts från föreningens huvudkonto). 

Kassören har sänt allt material för bokslut 2020 till Lenas bokföring i Nagu. Föreningen 

byter till bokförare på Åland efter årsmötet. Ålandsbanken höjer avgifterna för 

föreningskonton fr o m 1 juni. Styrelsen beslöt att bevara två konton under perioden då 

aktiv insamling för härbärget görs (ett år). Sedan kan byte av bank övervägas. 

 

§ 5 Planering av Franciskusfesten i detalj  

Excel-dokumentet genomgicks och kompletterades. (Bilaga 2). Planering av programblad 

och marknadsföring inleds. 

Om festen inte kan genomföras enligt plan, kommer ändå en mindre fest att genomföras. 

Slutgiltigt beslut fattas i början-mitten av juni. 

Temat för 2022 kunde vara Skapelsen (friluftsfestens avslutning skulle då fungera som en 

inbjudan och övergång till nästa års tema. Pilgrimsvandring för klimatet görs i sommar i 

Sverige (till Glasgow) och som tema i Finland nästa år. Möjliga deltagare kan kontaktas 

redan nu). 

 



 

 

  

 

§ 6 Avtal mellan föreningen och församlingen 

Ett förslag till avtal för användandet av församlingshemmet diskuterades. All verksamhet 

som direkt har med Franciskusfesten eller församlingen att göra är hyresfri. För övrig 

verksamhet (retreater, mm) förslås 50 % hyresnedsättning. Föreningen betalar således 25 

€/dygn för användning av församlingshemmet vid egen verksamhet. 

Övernattning kostar 10 €/natt/person. Förslaget behandlas i kyrkorådet 21 april. 

 

§ 7 Medlemssituationen 

Föreningen har 77 namn på medlemslistan. 17 har hitintills betalat in medlemsavgiften. Det 

elektroniska nyhetsbrevet 1-2021 via e-post kunde sändas till 55 mottagare, varav 35 har 

öppnat det. 

  

§ 8 Ärenden till kännedom  

• Kyrkostyrelsen har beviljat ett bidrag på 5000 € till härbärget (värmekälla) 

• Föreningen representeras i föreningens Olofsleder i Finland styrelse av Ester Laurell 

två år framöver 

• Föreningen genomförde med kort varsel en strandstädning på Hamnö 1 april 

tillsammans med hembygdsföreningen (1,5 sopsäck plast insamlades längs med 

kommande meditationsstig längs med östra stranden) 

• Ålands kulturdelegation avslog ansökningen #Åland1000- del av någonting större 

med motivering att projektidén är lämpligare att finansiera med pengar från 

landsbygdsutveckling (Leader) 

 

§ 9 Planering av retreat och talka i föreningens regi 12-15 maj 2021 (se bilaga 4) 

Styrelsen gick igenom programmet för retreat och talka 12-15 maj. Philip koordinerar 

talkaarbetet, leverans av utedass och ser över arbetsuppgifter/materialbehov. Deltagarnas 

kostnader diskuterades (mat, övernattning, hyra). Sekreteraren uppdaterar inbjudan. 

Programmet kompletterades med guidad vandring 2,5 h på Hamnö den 15.5 med Kenneth 

Gustavsson. En ansökan om kulturbidrag för hans arvode inlämnas till Biblioteks- och 

Kulturnämnden på Kökar. Alternativt tas en deltagaravgift. 

Prosteriets Kyrkvandring på Kökar sker söndagen den 16 maj. Ester leder. Kerstin 

koordinerar församlingens Gemensamt Ansvars-lunch i anslutning till den gudstjänsten. 

 

§ 10 Övriga ärenden 

• Föreningen är medlem i VisitÅland, och Philip har informerat om pilgrimsleden och 

härbärget samt står som kontaktperson. Information om St Olav Waterway finns 



 

 

  

etappvis på VisitÅlands hemsida med länk till den digitala kartan, som VisitPargas 

administrerar (dock saknas ännu information om service och sevärdheter på Åland). 

• Härbärgets färdigställande behöver en sakkunnig arbetsgrupp. Philip kontaktar 

potentiella medlemmar. Olof Widén ingår gärna. En offert på renovering av och 

nytillverkning av karmar och fönster till härbärget har inkommit från Johannes 

Klemetti (2400 € inkl moms). 

• Konstaterades att en lista över föreningens medlemskap underlättar överblick och 

skall sammanställas 

 

§ 11 Nästa möte  

Nästa möte blir i början av juni. 

 

§ 12 Mötets avslutande  Kl. 14.40 


