
 

 
Protokoll 
 

Styrelsemöte 7/2021 för Ålands handikappförbund rf 

 

Tid: måndag 31.5.2021 kl. 16.15-17.53. Plats: digitalt möte i Teams 
 

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

 
X Viveka Landgärds 

 
 Dennis Björk Ålands Neurologiska förening r.f. 

X Anna Hedenberg (§§ 
91–96) 
 

 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  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. 

 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 (§§ 91–
96) 

 Carita Johansson Andning & Allergi Åland r.f. 
 

X Gudrun Gudmundsen  Henrik Flöjt Demensföreningen på Åland r.f. 
 

X Sonja Winé, Vice 
ordförande 

 Gun Lagerberg Ålands autismspektrumförening r.f. 

 
Övriga närvarande: 
Susanne Broman, verksamhetsledare 
Anette Fredriksson, t.f. ekonomiansvarig (§§ 88–92) 
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Föredragningslista 
 

§ 88  Mötets öppnande och beslutsförhet 

§ 89  Godkännande av föredragningslistan 

§ 90  Protokolljustering 6/2021 och val av protokolljusterare 

§ 91  Personalärende 

§ 92  Reviderad budget 2021 för förbundet 
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§ 96  Mötets avslutande 
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§ 88 Mötets öppnande och beslutsförhet 
Styrelsens beslut: Mötet öppnades och förklarades beslutsfört kl. 16.15. 

 

§ 89 Godkännande av föredragningslistan 
Styrelsens beslut: Föredragningslistan godkändes och mötet beslöt att två punkter, 
diskussion om vårmötet 27.5 och kallelse till extra förbundsmöte, behandlas under övriga 
ärenden.  
  

§ 90 Protokolljustering 6/2021 och val av protokolljusterare  
Verksamhetsledarens förslag: Protokoll 6/2021 konstateras justerat. Till protokolljusterare 
för mötet utses Pia Grüssner och Gudrun Gudmundsen.  
Styrelsens beslut: Godkändes enligt förslag.  
 

§ 91 Personalärende 
 

§ 92 Reviderad budget 2021 för förbundet 
Förbundet beviljades totalt 405.000 €, mot sökta 435.842 €, för år 2021. För den ordinarie 
verksamheten beviljades 380.000 €, varav 10.000 € är öronmärkta för juridiska köptjänster. 
För rättighetsutbildarprojektet beviljades 25.000 €.  
Alla kostnader för barnboken finns nu uppdaterade under rättighetsutbildarprojektet. Därför 
är de totala kostnaderna för projektet 42.853 €. Det mesta av kostnaderna för boken täcks 
av intäkter från fonder, totalt 13.000 €, och från en budgeterad intäkt från försäljning av 
boken, 1.500 €. Det betyder att kostnaderna för rättighetsutbildarprojektet landar på 28.353 
€, när intäkterna är beaktade. Förbundet har beviljats fondmedel och andra specialmedel för 
barnboken enligt följande: 

- 6.000 €: Åland 100 medel 
- 5.000 €: Svenska kulturfonden 
- 2.000 €: Föreningen Konstsamfundet 

I övrigt har alla konton gåtts igenom och justerats där det finns behov och är möjligt. Planen 
är att fortsättningsvis ge ut två nummer av tidningen.  
Förslag till reviderad budget för förbundet för år 2021 bifogas. Bilaga 3. 
Verksamhetsledarens förslag: Förslaget till reviderad budget godkänns. Paragrafen justeras 
omedelbart.  
Styrelsens beslut: Godkändes enligt förslag.  
  
  
§ 93 Ärenden till kännedom 

https://www.facebook.com/AlandsHandikappforbund
http://www.handicampen.ax/
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• Arbetet med barnboken löper på. Planen är att text och illustrationer ska vara färdiga 
så att boken kan skickas till tryckeriet 30.6. Lanseringen av boken planeras till 15.9.  

• Susanne kommer att hålla ett anförande och ingå i en panel på ett ”side event” på 
statspartsmötet om FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning som hålls i mitten av juni. Inbjudan kom via det nordiska 
samarbetet.  

• Förbundets yttrandegrupp håller möte 25.5 för att diskutera områdena arbete och 
sysselsättning samt ekonomisk utsatthet och fattigdom, med särskilt fokus på 
resultaten i förbundets rapport ”Hur upplever personer med funktionsnedsättning 
sin situation på Åland?” (2020). 

• Susanne och Henrik hade 19.5 möte med ministrarna Annette Holmberg-Jansson och 
Fredrik Karlström för att diskutera arbete och sysselsättning för personer med 
funktionsnedsättning, och fick vid mötet löfte om att LR inom två veckor ska tillsätta 
en arbetsgrupp för att se över samverkan inom fältet arbete och sysselsättning. 
Förbundet kommer att ingå i arbetsgruppen. Förbundet efterfrågade en arbetsgrupp 
redan i slutet av 2019. 

• Den nya rapporten ”Utsatthetens bredd och djup” nås via länken 
https://www.regeringen.ax/nyheter/utsatthetens-bredd-djup. Rapporten är en 
analys av resultaten i Hälsa i skola 2019 undersökningen och berör sexualiserat våld, 
våld från föräldrar och psykisk ohälsa bland unga på Åland. 

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

§ 94 Övriga ärenden 
• Styrelsen diskuterade vårmötet. 
• Styrelsen beslöt att kalla till ett extra förbundsmöte tisdag 22.6 kl. 18.00 för att 

behandla namnbyte för förbundet. Beslutet kom till efter omröstning där sju 
styrelsemedlemmar understödde verksamhetsledarens förslag att kalla till ett extra 
förbundsmöte med endast en punkt, namnbyte, på agendan. Namnförslaget är 
fortsättningsvis Förbundet Funktionsrätt Åland rf. 

 

§ 95 Nästa möte 
Verksamhetsledarens förslag: Måndag 21.6 kl. 16.15.  
Styrelsens beslut: Godkändes enligt förslag. 
 

§ 96 Mötets avslutande 
Mötet avslutades kl. 17.53.  
 
 
 

https://www.facebook.com/AlandsHandikappforbund
http://www.handicampen.ax/
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Mariehamn 1.6.2021 
 
 
 
 
Henrik Lagerberg, ordförande  Susanne Broman, verksamhetsledare 
 
 
 
Justerat 
 
 
 
Pia Grüssner    Gudrun Gudmundsen 
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