Föreningen Franciskus på Kökar r.f.
Protokoll Styrelsemöte 5_2020
Tidpunkt: tisdagen den 3.11.2020, kl. 15-16
Plats:

Ytternäs skola, Mariehamn, och via Zoom

JUSTERAT vid följande möte 30.1.2021
Närvarande:
Philip Hällund, ordf. från kl. 15.40, Stefan Djupsjöbacka, Kerstin Gäddnäs, Peter Karlsson,
Sara Kemetter, Ester Laurell, tillf. ordf. för första delen, Johan Wihlborg från kl. 15.40
Suppl. Nina Granvik, Lennart Koskinen, Maria Widén
Frånvarande: § 1 Mötets öppnande

Kl. 15.05, paus kl. 15.30-15.40

§ 2 Beslutsförhet

Ja

Paragraferna om Medlemssituationen och Sommarens Franciskusfest flyttades fram till dess
ordförande anlänt. Ester Laurell fungerade som tillfällig ordförande under Del 1.
§ 3 Protokolljustering
Förslaget att anse protokollet justerat då det skickats ut och medlemmarna fått
möjlighet att kommentera, godkändes. Det gör beslutsgången snabbare.
§ 4 Ekonomin
Föreningen har fått in 9500 € från Åbo Akademi, sista utbetalning för projektet
Pilgrim på havet, och Gun Lindblom har fått den sista återbetalningen (3000 €)
på sitt lån till föreningen på 10 000 €.
Kassören har betalt fakturor rörande målfärg till stolpar och postningsutgifter
för årsmötet till tidigare sekreteraren.
Sammanlagt 25 personer har betalat medlemsavgift hitintills i år (jan-okt),
varav 11 medlemmar under oktober.
Det finns nu ett skilt konto för härbärget. Kerstin Gäddnäs har guidat på
Hamnö och fått en donation till härbärget.
Kassören meddelade även att föreningen ansökt om 1000 € från föreningen
Olofsleder i Finland r.f.
För att ytterligare samla pengar till härbärget, kommer Stefan att tala med
Sixten Ekstrand för att se om man kan anhålla om 5000 € från Kyrkostyrelsen.
Lennart lyfte fram att det är viktigt att satsa på verksamhet som växer i Norden
och som möter människors uppenbarar livsbehov: hälsa, välmående och

andligt sökande. Sekreteraren sänder material. Utan mat och boende kan ingen
pilgrimsled överleva.
§ 5 Ansökningen till Kulturdelegationen
Ansökningen med tidigare utsända bilagor som godkänts vid styrelsemötet per
capsulam diskuterades (daterade 13.10.2020). Konstaterades att de utgör en
god grund för fortsatta ansökningar under kommande år.
§ 6 Övriga ärenden
- Föreningsregistret skall uppdateras av sekreteraren
- Kontakt till ÅLR Kulturbyrån om härbärget har tagits. Pia Sjöberg vill ha en
noggrann fotodokumentation och följa processen. Hon är glad över att huset
får en ny funktion och rekommenderar praktiska och hållbara lösningar. En
eldstad med strålvärme är möjligt.
- Föreningen utsåg Kerstin Gäddnäs till viceordförande.
Del 2, när ordförande Philip Hällund anlänt:
§ 7 Sommarens Franciskusfest - Vem kontaktar vem?
-

Maria Widén: Tabita, Bengt, Giséla, Henrika (ev. Mediskurs igen?)
Kerstin: Katarina, Elisa
Philip: Kenneth, Zaida, Henrik Roelvink, Kökar Röster
Lars Thillman. Lennart Renöfält
Peter: Kent Danielsson
Både Johan W och Sara K hör om alternativt katolskt deltagande

§ 8 Medlemssituationen och -registret
Ordförande skriver ett Nyhetsbrev med inbetalningskort till samtliga
medlemmar. Kerstin ser över medlemslistan.
Den sparas därefter på ett USB-minne, och alla medlemmar informeras om hur
föreningen förverkligar GDPR. Sekreteraren tar fram information.
Varje medlem uppmanas meddela eventuell e-postadress, för att kunna få
smidiga utskick via nyhetsbrev.
§ 9 Nästa möte
Förslag: styrelsemöte på Kökar under två dagar 10-11 april 2021.
Därtill förslag på Vandringsretreat och arbetsläger under Kristi
Himmelsfärdshelgen 13-15 maj 2021: Djupare in i verkligheten, bed och arbeta.
§ 10 Mötets avslutande

Kl. 16.00

