Föreningen Franciskus på Kökar r.f.
Konstituerande styrelsemöte 2020
Tidpunkt: tisdagen den 6.10.2020, kl. 14.00-14.55
Plats:

Alandia Trade Center, Mariehamn

Närvarande:
Philip Hällund, ordf., Stefan Djupsjöbacka (via Zoom),
Kerstin Gäddnäs, Peter Karlsson,
Sara Kemetter, Ester Laurell
Suppl. Nina Granvik (via Zoom), Maria Widén
Frånvarande: Johan Wihlborg
§ 1 Mötets öppnande

Kl. 14.00

§ 2 Beslutsförhet

Ja

§ 3 Styrelsens konstituerande
Styrelsen utsåg Ester Laurell till sekreterare och Sara Kemetter till kassör.
Tidigare kassören Gun Lindblom behåller sin rätt till föreningens konto till dess
Central Baltic-projektet St Olav Waterways samtliga utbetalningar är gjorda.
Kassören Sara Kemetter ges teckningsrätt för föreningen.
En uppdatering till PRH Patent- och registerstyrelsens föreningsregister skall
göras (sekreteraren). Styrelseprotokollsutdrag ges till banken.
§ 4 Verksamhetsplan 2020-2021
Franciskusfesten
Styrelsen beslutade att arrangera Franciskusfesten 2021 med samma tema
ANDRUM och samma grundprogram som var planerat till 2020. Festens
program kompletteras med ÅLAND100 och hela Franciskusfestens 42-åriga
historia: 100 år av andrum. Teater, musik, poesi kommer att ingå i programmet.
Peter vidtalar berörda personer och ansvarar för det teologiska. Styrelsen utsåg
en arbetsgrupp för det praktiska arbetet med Franciskusfesten 2021 bestående
av Philip Hällund, Kerstin Gäddnäs, Peter Karlsson och Ester Laurell.
”Bed och arbeta”-retreat för Härbärget och omgivande område 2021
Många har ett behov att både göra och vara. För att bidra till färdigställandet
av härbärget planeras en ”röjar- och fixartalka” med retreat på våren 2021.
Maria Widén bistår.

Kontakt med medlemmarna
Ordförande skriver ett personligt brev och presenterar sig, den nya styrelsen
och verksamheten. I följebrevet efterfrågas också rätten att använda
medlemmarnas uppgifter för utskick, där GDPR beaktas. Medlemmarna
uppmanas att betala in sin medlemsavgift, för de är grunden för föreningen.
Kerstin Gäddnäs bistår vid utskick. Kontakten med medlemmar bör stärkas,
kanske uppdelat i tre regioner.
Färdigställandet av härbärget
Pga Corona kontaktades inga företag under våren med förfrågan om
donationer. Styrelsen konstaterar att föreningen fått flera donationer under de
senaste åren som ännu inte använts. Kassören öppnar ett eget konto för
härbärget, där donationer samlas. Under 2021 vidtar åtgärder för att få fönster
och dörrar klara, golvet behandlat, mm. Sekreteraren kontaktar Kulturbyrån för
rådgivning.
Nu inför vintern sköter ordförande om att härbärget skyddas med skivor
framför fönster.
Ansökan om verksamhetsstöd 2021
Föreningen lämnar in en ansökan om verksamhetsstöd för 2021 till Ålands
kulturdelegation 15.10.2020 (PAF-medel) för Franciskusfesten och ett
projektstöd för härbärget. Ansökningarna görs av kassör och sekreterare med
ordförande som sakkunnig.
Verksamhetsplanen och budgeten som skall bifogas samt nödvändiga
jämställdhets- och drogpolicyn behandlas av styrelsen som ett per capsulam
beslut per e-post senast den 14 oktober.
§ 5 Nästa möte
1. Per capsulam via e-post (senast) 14 oktober 2020
2. För att fortsätta planera verksamheten och se över ekonomin samlas
styrelsen tisdagen 3 november kl. 14 på Ytternäs skola, Mariehamn och
via Zoom.
§ 6 Mötets avslutande

Kl. 14:55

_______________________________________ _____________________________________
Philip Hällund, ordf.

Ester Laurell, sekr.

