Föreningen Franciskus på Kökar r.f.
Protokoll Styrelsemöte 5_2021
Tidpunkt: torsdagen 16.9. 2021, kl. 19.00-20.00
Plats:

Online, Google Meets

Närvarande:
Philip Hällund, Krister Hellström, Sara Kemetter, Ester Laurell, Maria Widén, Johan Wihlborg
Suppl. Nina Granvik
Inbjudna: Kerstin Gäddnäs och Olof Widén
Frånvarande: Stefan Djupsjöbacka, Peter Karlsson, Lennart Koskinen, Lars Thillman
§ 1 Mötets öppnande

Kl. 19.00

§ 2 Beslutsförhet

Ja.

§ 3 Protokolljustering

Protokollet för möte 4-2021 godkändes.

§ 4 Uppföljning av Franciskusfesten och årsmötet 2021
Programmet fullföljdes och gick bra, ”normalt” post-Corona-antal deltagare i konserter och
aktiviteter, meditationsstigen fin, samtalet mellan olika trosriktningar lite haltande pga
återbud, - som helhet en fin fest. Det frivilliga arbetet som görs och gjorts är ytterst
värdefullt och uppskattat. Tack till alla. Den ekonomiska sammanställningen över festen är
inte klar, eftersom alla fakturor ännu inte har inkommit.
Uppföljning från årsmötet:
a. Philip kontaktar kyrkorådet/kapellrådet med förfrågan om föreningen får sälja
begagnade unika takspån/pärtor till förmån för härbärget.
b. Medlemsenkäten sänds uti samband med ordförandes julbrev.
c. Olof tar sig an stadgarna.
§ 5 Ekonomisk ställning
30 medlemmar har betalat in medlemsavgiften.
Kassören har överfört tidigare donationer (2018-19-20) till härbärgets konto. Under 2021
har hitintills inkommit ytterligare 1500 € i donationer. Saldo på härbärgets konto var sista
augusti 7 569 €. Antik-Fönster har fått för mycket betalt, då en delbetalning inte dragits av
från slutbetalningen. Kassören kontaktar och påminde om bättre intern kommunikation.
På föreningskontot fanns per sista augusti 2 967 €. Det blir inte så mycket pengar över,
men församlingen har ännu inte betalat in sitt bidrag till föreningen, 2500 € enligt budget.
§ 6 Härbärget - status
Till sommarens fest färdigställdes utedasset på frivillig basis och alla fönster enligt offert.
Det var steg 1.

Steg 2 är att få alla fönstergluggar och smygar i den gamla, västra delen reparerade och
fönstren inplacerade, gärna ännu i höst. Philip fotograferar fönstren i detalj, och Olof
Widén kontaktar muraren Oleg.
Därefter diskuteras steg 3.
§ 7 Ansökan om verksamhetsbidrag
Ordförande, kassör och sekreterare träffas och gör den sk PAF-ansökningen, vilken sänds
till styrelsen för godkännande per capsulam före 15.10.
§ 8 Ärenden till kännedom
a. Meditationsstigen har varit välbesökt, nya plåtskyltar med texter även på engelska
beställs från Cainby (uppskattad kostnad 200-300 €)
b. Åtta personer från Österbotten kommer på studiebesök 24-26.9 för att utbyta
erfarenheter om pilgrimsleden (åtta olika Olofsleder är på gång i Finland),
ordförande och sekreteraren m fl är deras värdar.
c. En tyst retreat arrangeras 22-24.10 på Hamnö, den är redan fullbokad,
retreatledare Maria Widén och Tabita Nordberg.
d. Ett möte med biskop Bo-Göran Åstrand arrangeras den 15.11 i Mariehamn om
pilgrimsleden på Åland. Frågan om ägande, återbetalningskulden, underhåll, stöd
och särskild förening kommer att tas upp.
§ 9 Övriga ärenden
Maria meddelade att Peter Halldorff är intresserad att delta i nästa års fest.
Philip kontaktar honom med mer information.
§ 10 Nästa möte
Nästa möte planeras till söndagen 14.11 i Mariehamn, efter Kyrkodagarna
§ 11 Mötets avslutande

Kl. 20.

