
 

 

  

PROTOKOLL    Föreningen Franciskus på Kökar r.f.  

 

Styrelsemöte 1_2022 

Tidpunkt: Torsdagen 3.3.2022 

Plats: ONLINE via Google Meet Kl. 15.05 – 16.25 

 

Närvarande:     

Philip Hällund, Krister Hellström, Sara Kemetter (från kl. 16), 

Ester Laurell, Johan Wihlborg (från kl. 15.15) 

Suppl. Nina Granvik, Maria Widén 

Gäst: Olof Widén kl. 15-15.50 

Frånvarande:  Stefan Djupsjöbacka, Peter Karlsson, Lennart Koskinen, Lars Thillman 

 

§ 1 Mötets öppnande  Kl. 15:05 

§ 2 Beslutsförhet  Ja. 

§ 3 Protokolljustering  Protokollet för möte 5-2021 godkändes. 

§ 4 Ekonomisk genomgång – paragrafen behandlades senare under mötet 

- Status: Föreningen har 9359 € på föreningskontot och 5593 € på härbärgets konto. 

Föreningen har fått 3500 € i verksamhetsbidrag (inbetalt), mot ansökta 4500 €.  

- Många inbetalningar via kondoleanser har gjorts för att hedra Yvonne Rubey. Även 

föreningen deltog i begravningen med blommor. 

- Årets avtalade delåterbetalning av skuld till Ålands landskapsregering på 1000 € har 

gjorts. Frågan om att återbetala mer tas upp efter festen men inom september. 

- Medlemsantal är enligt listan närmare 80 personer, men endast drygt 30 har betalt 

sin medlemsavgift. 

- Kassören vill veta vilka ersättningar medverkande i festen skall få på förhand. Den 

som har kontakt med en medverkande får fråga och förhandla. 

§ 5 Nya stadgar (Olof Widén) 

Olof presenterade sitt förslag till nya stadgar utifrån Föreningslagen och årsmötets önske-

mål. De viktigaste förändringarna omfattade utökade verksamhetsformer – att föreningens 

syfte utvidgas med härbärget, retreater och pilgrimsleden, uppdaterade formalia, verksam-

hetsgranskare, tecknande av firma och medlemsfrågor. Styrelsen konstaterade att det 

bästa vore om pilgrimsledens Kökars avsnitt kunde upprätthållas av föreningen i samar-

bete med kommunen. 

Styrelsen godkände förändringarna som gällde lika rösträtt för alla medlemmar, verksam-

hetsgranskare, bokslutets överlämnande. Beslöts att efterhöra medlemmarnas syn på 



 

 

  

verksamheten med en enkät i enlighet med årsmötesprotokollet. Diskussionen om para-

graferna som berör medlemskap fortsätter (församlingar som medlemmar, evig medlem – 

vilken summa, uteslutning – obetald medlemsavgift – när?). Styrelsen utarbetar ett slutligt 

förslag till årsmötet. 

Styrelsen tackade Olof för hans engagemang och arbete. 

§ 6 Årets verksamhet 

- Tyst retreat 26-28.5.2022 med talka, Maria Widén leder; Philip ansvarar för maten 

- Festen 1-3.7.2022, deltagande medverkande presenterades av Maria: Peter Hall-

dorff, Yvonne Terlinden, Johannes Westö, Edgar Vickström, ev. Lennart Koskinen, ev 

Fader Peter; konstutställningen kunde utgå från Mitt blåa Åland, Ester fortsätter un-

dersöka saken; Henrika Lax deltar inte i år; Tabita Nordberg m fl leder en pil-

grimsvandring från Hammarland till Kökar 

- Ester skickar ut en medlemsenkät om framtida verksamhet (inför stadgeändringen 

på årsmötet) 

§ 7 Härbärget 

- Status: 5593 € på konto (inkl. Kyrkostyrelsens 5000 €) 

- Dörrar och gjutning skall slutföras av hantverkaren 

- Mycket arbete återstår runt fönstren; Olof kontrollerar närmare under påsk 

- Ansökan till församlingen att få sälja unika gamla takspån godkänd. Föreningen får 

dem och kan fortsätta planeringen. 

- Insamlingstillståndet upphör i maj. Borde vi göra en drive? 

 

§ 8 Övriga ärenden 

- Information: Mötet med biskopen 15.11.2021 om St Olav Waterway var sakligt och 

positivt, men fortfarande saknas huvudman och/eller koordinator. Milstenen har nu 

rests vid Jomala kyrka.  

- Nytryckt minnesadress för föreningen med heliga Franciskus bön finns hos begrav-

ningsbyrån Nocturne och kommer att finnas på Hamnö. Styrelsen uttryckte sin 

glädje över den fina utformningen och funktionen. 

- Inbjudan: Föreningen Olofsleder i Finland inleder vandringssäsongen med en tyst 

retreat i Kustö 23-24.4.2022 och bjuder in alla intresserade  

 

§ 9 Nästa möte 

- Nästa möte blir torsdagen 7 april kl. 16 (fi tid), kl. 15 (sv.tid) online. 

Den som är i Mariehamn kan samlas för gemensamma middag, om man så vill. 

 

§ 10 Mötets avslutande 

Mötet avslutades kl. 16.25. 


