
 

 
Protokoll 
 

Styrelsemöte 3/2021 för Ålands handikappförbund rf 

 

Tid: måndag 29.3.2021 kl. 16.15-18.15 Plats: digitalt möte i Teams 
 

 Ordinarie medlem  Suppleant  Förening 
X Pia Grüssner  Aija Horwood Ålands Hörselförening r.f. 

 
X Viveka Landgärds, § 

43–55 
 Dennis Björk Ålands Neurologiska förening r.f. 

 Anna Hedenberg  
 

X Josefin Jansson De utvecklingsstördas väl på Åland r.f. 
 

X Kerstin Jansson  Reinar Aaltonen Föräldraföreningen för barn med 
särskilda behov r.f. 

X Jan Salmén, § 43–45, 
49–55 

 Dick Lindberg Ålands cancerförening r.f. 
 

X Dan Backman  Kitty Andersson Föreningen vårt hjärta r.f. 
 

X Henrik Lagerberg, 
Ordförande 

 Anne-Marie 
Grönqvist 

Intresseföreningen för psykisk hälsa – 
Reseda r.f. 

X Minna Mattsson  Robert Rosenholm 
 

Diabetesföreningen på Åland r.f. 
 

X Mona Eriksson  Ulla Andersson Ålands Reumaförening r.f. 
 

X Sanna Söderlund 
 

 Rolf Söderlund Ålands synskadade r.f. 
 

X Irmeli Eriksson  Carita Johansson Andning & Allergi Åland r.f. 
 

X Gudrun Gudmundsen, 
§ 43–55 

 Henrik Flöjt Demensföreningen på Åland r.f. 
 

X Sonja Winé, Vice 
ordförande 

 Gun Lagerberg Ålands autismspektrumförening r.f. 

 
 
Övriga närvarande: 
Verksamhetsledare Susanne Broman  
Byråsekreterare/receptionist Iréne Johansson (§ 40–43) 
Rättighetsutbildare Emilia Liesmäki (§ 40–43)  
Kommunikatör Gunilla G Nordlund (§ 40-43) 
Personligt ombud Harriet Storsved (§ 40-43)  
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§ 40 Mötets öppnande och beslutsförhet 
Styrelsens beslut: Mötet öppnades och förklarades beslutsfört kl. 16.15. 
 

§ 41 Godkännande av föredragningslistan 
Styrelsens beslut: Föredragningslistan godkändes. 
  

§ 42 Protokolljustering 2/2021 och val av protokolljusterare  
Verksamhetsledarens förslag: Protokoll 2/2021 konstateras justerat. Till protokolljusterare 
för mötet utses Minna Mattsson och Jan Salmén.  
Styrelsens beslut: Protokoll 2/2021 konstaterades justerat. Till protokolljusterare för mötet 
utsågs Minna Mattsson och Sanna Söderlund.  
 

§ 43 Kort presentation av förbundet och personalen 
Susanne presenterar kort förbundet och dess verksamhet för styrelsen vid mötet. Hela 
kanslipersonalgruppen deltar och personal och styrelse presenterar sig för varandra.  
Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen antecknar informationen till kännedom och alla 
presenterar sig för varandra.  
Styrelsens beslut: Styrelse och personal presenterade sig för varandra.  
 

§ 44 Personalärende  
 

§ 45 Uppdaterad projektplan för rättighetsutbildaren 
En uppdaterad och mera detaljerad plan för resterande tid av projekt Rättighetsutbildning 
har uppgjorts. Bilaga 2.  
Verksamhetsledarens förslag: Projektplanen godkänns.  
Styrelsens beslut: Godkändes enligt förslag. 
 

§ 46 Förbundets utlåtande om Ett tillgängligt Åland 2017–2020 
Förbundet har fått uppföljning och utvärdering av landskapsregeringens åtgärdsprogram ”Ett 
tillgängligt Åland 2017–2020” på remiss. Synpunkter ska lämnas in senast 6.4.2021. 
Förbundets yttrande- och tillgänglighetsgrupper har haft tre möten för att diskutera 
åtgärdsprogrammet.  
Uppföljningen av åtgärdsprogrammet och förslag till utlåtande bifogas. Bilaga 3–4.  
Verksamhetsledarens förslag: Utkastet godkänns. Paragrafen justeras omedelbart.  
Styrelsens beslut: Godkändes enligt förslag, med ett tillägg gällande åtgärd 81. 
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§ 47 Kanslistängning på grund av corona/Covid-19 
Läget kan förändras snabbt när det gäller corona/Covid-19 och vid behov borde kansliet 
snabbt kunna stängas på grund av smittoläget.  
Verksamhetsledaren: Konstateras att Susanne i sin roll som arbetarskyddschef och 
kansliansvarig kan stänga kansliet på grund av corona/Covid-19 om det behövs.  
Styrelsens beslut: Godkändes enligt förslag. 
 

§ 48 Nuläge och framtida behov av kansliutrymmen 
Följande skrivning fanns med i föreningarnas PAF-beslut för år 2021; 
”Tredje sektorns verksamheter kommer att beröras av pandemins effekter. En genomlysning 
av verksamheterna inom tredje sektorn som erhåller stöd ur penningautomatmedel kommer 
att göras inför tilläggsbudgeten i mars-april med intentionen att hitta en långsiktigt hållbar 
nivå. Detta eftersom de medel som finnas att fördela till tredje sektorn framöver kommer att 
vara på en lägre nivå än i dagsläget”.  
På kansliet har redan de fasta kostnaderna för tekniken setts över och nya lösningar har 
hittats för att minska kostnaderna framöver. Det skulle också vara skäl att blicka framåt när 
det gäller förbundets fasta kostnader för kansliutrymmena, eftersom de utgör en stor 
utgiftspost för förbundet. 
Verksamhetsledarens förslag: Verksamhetsledaren ges i uppdrag att ta fram en utredning 
över nuläge och kommande behov av kansliutrymmen, både för förbundet och 
medlemsföreningarna. Underlaget presenteras sedan för styrelsen som tar ställning till 
eventuella åtgärder när det gäller förbundets kansliutrymmen.  
Styrelsens beslut: Godkändes enligt förslag. 
 

§ 49 Konfidentiellt ärende 
 

§ 50 Förbundets första grafiska manual är färdig 
Emilia Liesmäki och Gunilla G Nordlund har arbetat fram en modell för en grafisk manual för 
förbundet. Förbundet har inte haft någon egen grafisk manual, men en sådan underlättar 
marknadsföring, informationsmaterial och uppdatering av hemsidan och manualen ger en 
tydlighet och en enhetlig stil för förbundet. Den grafiska manualen har uppgjorts enligt krav 
på tillgänglighet och lättläst material. Bilaga 5. 
Verksamhetsledarens förslag: Förbundets grafiska manual godkänns. 
Styrelsen beslut: Godkändes enligt förslag. 
 

§ 51 Information från nordiskt rådsmöte i mars 
Susanne berättar kort om det nordiska möte som hölls 8–10.3. 
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Verksamhetsledarens förslag: Informationen tas till kännedom.  
Styrelsens beslut: Godkändes enligt förslag. 
 

§ 52 Ärenden till kännedom 
• EU-kommissionen har antagit en strategi för rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning 2021–2030. Läs mera på:  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_810  

• Ett nytt råd för personer med funktionsnedsättning har tillsatts av 
landskapsregeringen. Beslutet bifogas. Bilaga 6.  

Verksamhetsledarens förslag: Ärendena antecknas till kännedom. 
Styrelsens beslut: Godkändes enligt förslag. 
 

§ 53 Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden fanns. 
 

§ 54 Nästa möte 
Verksamhetsledarens förslag: måndag 26.4 kl. 16.15. Ett extra möte gällande Fixtjänst hålls 
tisdag 13.4.2021 kl. 16.15. 
Styrelsens beslut: Godkändes enligt förslag. 
 

§ 55 Mötets avslutande 
Mötet avslutades kl. 18.15. 
 
 
 
Mariehamn 30.3.2021 
 
 
 
Henrik Lagerberg, ordförande  Susanne Broman, verksamhetsledare 
 
 
Justerat 
 
 
 
Minna Mattsson   Sanna Söderlund 
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