
 

 
Protokoll 
 

Styrelsemöte 12/2021 för Ålands handikappförbund rf 

 

Tid: måndag 4.10.2021 kl. 16.15 Plats: Hybridmöte i Teams och i HandiCampen 
 

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

 
X Viveka Landgärds 

 
 Dennis Björk Ålands Neurologiska förening r.f. 

 Anna Hedenberg  
 

 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 
§ 136 - § 142 

 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  Henrik Flöjt Demensföreningen på Åland r.f. 
 

X Sonja Winé, Vice 
ordförande 

 Gun Lagerberg Ålands Autismspektrumförening r.f. 

 
Övriga närvarande: 
Gunilla G Nordlund, kommunikatör och mötets sekreterare  
Anette Fredriksson, ekonomiansvarig 
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Föredragningslista 
 

§ 136  Mötets öppnande och beslutsförhet 

§ 137  Godkännande av föredragningslistan 

§ 138  Protokolljustering 11/2021 samt val av protokolljusterare 

§ 139  Förbundets korrigerade budget för år 2022 

§ 140  Rättighetsutbildarprojektet, utvärdering 30.9.2020 – 30.9.2021  

§ 141  Rättighetsutbildarprojektet, projektplan 1.4.2022-31.3.2023 

§ 142  Rättighetsutbildarprojektets budget för 1.4.2022-31.3.2023 

§ 143  Förbundets höstmöte 

§ 144  SAMS 10-års jubileumsfest 15.10.2021 

§ 145  Ärenden till kännedom 

§ 146 Övriga ärenden 

§ 147  Nästa möte 

§ 148  Mötets avslutande 
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§ 136 Mötets öppnande och beslutsförhet 
Styrelsens beslut: Mötet öppnades och förklarades beslutfört kl. 16.15. 

 

§ 137 Godkännande av föredragningslistan 
Styrelsens beslut: Föredragningslistan godkändes med tillägg av två ärenden under punkten 
Övriga ärenden: 

• Information från dagens möte med Rådet för personer med funktionsnedsättning för 
landskapet Åland 

• Utredning över Fixtjänsts inventarier 

 

§ 138 Protokolljustering 11/2021 samt val av protokolljusterare  
Kommunikatörens förslag: Protokoll 11/2021 konstateras justerat. Till protokolljusterare för 
mötet utses Pia Grüssner och Viveka Landgärds. Bilaga 1, protokoll 11/2021. 
Styrelsens beslut: Protokoll 11/2021 justeras och Pia Grüssner och Viveka Landgärds 
godkänns som protokolljusterare. 
 

§ 139 Förbundets korrigerade budget för år 2022 
Förbundets korrigerade budget för 2022 presenteras av t.f. ekonomiansvariga Anette 
Fredriksson. Bilaga 2, förbundets korrigerade budget för 2022. 
Kommunikatörens förslag: Förbundets korrigerade budget för 2022 godkänns. 
Styrelsens beslut: Budgeten godkänns enligt förslag. 
 

§ 140 Rättighetsutbildarprojektet, utvärdering 30.9.2020 - 30.9.2021 
Kommunikatören presenterar projektets utvärdering. Bilaga 3, utvärdering för perioden 
30.9.2020 – 30.9.2021  
Kommunikatörens förslag: Utvärderingen antecknas till kännedom. 
Styrelsens beslut: Utvärderingen kompletteras med tiden för projektår tre, 1.4.2021 – 
31.3.2022, och antecknas efter det till kännedom. 
 
 

§ 141 Rättighetsutbildarprojektet, verksamhetsplan 1.4.2022-31.3.2023 
Kommunikatören presenterar projektets verksamhetsplan. Bilaga 4, verksamhetsplan.  
Kommunikatörens förslag: Förslaget för verksamhetsplan godkänns.  
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Styrelsens beslut: Enades om att komplettera målgrupperna med ”tjänstemän” och 
”personer med funktionsnedsättning” samt justera slutdatumet för projektets tre första år, 
därefter godkändes förslaget.  
 

§ 142 Rättighetsutbildarprojektets budget för 1.4.2022 - 31.3.2023 
T.f. ekonomieansvarig presenterar projektets budget. Bilaga 5, budget. 
Kommunikatörens förslag: Projektets budget godkänns. 
Styrelsens beslut: Projektets budget godkändes efter några korrigeringar.  
Den korrigerade budgeten mailades till styrelsen under mötet. 
 

§ 143 Förbundets höstmöte 
Medlemsföreningarna tar fram förslag på styrelsemedlemmar för de som är i tur att avgå 
eller omväljas. Valberedningen som består av Fredrik Lindeman, Tuula Mattsson och Krister 
Sund bereder val av styrelsemedlemmar för 2022 – 2023 samt bereder valet av ordförande 
för 2022 - 2023. Följande medlemsföreningar är i tur att välja ledamöter till styrelsen: Ålands 
Neurologiska förening, Föräldraföreningen för barn med särskilda behov, Ålands 
Cancerförening, Föreningen Vårt Hjärta, Intresseföreningen för psykisk hälsa – Reseda, 
Demensföreningen på Åland och Ålands Autismspektrumförening. 
Kommunikatörens förslag: Höstmötet föreslås att hållas den 29.11.2021 kl. 18.  
Styrelsens beslut: Den föreslagna mötestiden godkänns. Mötet hålls på HandiCampen. 
 

§ 144 SAMS 10-års jubileumsfest 15.10.2021 
SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf - firar sitt 10-årsjubileum 15.10.2021  
kl. 12-22 på Clarion Hotel Helsinki. Dagens tema är framtid. Evenemanget är kostnadsfritt. 
Kaffe med tilltugg, bubbel och middag ingår i festen. 
Kommunikatörens förslag: Diskussion om intresse finns bland styrelsemedlemmarna att 
representera förbundet och delta i jubileumsfesten.  
 Styrelsens beslut: Godkänns att Cita Nylund, som har meddelat intresse, får åka och 
representera förbundet. Kostnaden för resor och boende uppskattas till cirka 400 €. 

§ 145 Ärenden till kännedom 
• Förbundets ungdomsråd har haft sin första träff 20.8. 

Kommunikatörens förslag: Ärendet antecknas till kännedom. 
Styrelsens beslut: Ärendet antecknas till kännedom. 

 

§ 146 Övriga ärenden 
• Rådet för personer med funktionsnedsättning för landskapet Åland 

Ordförande informerade att han och Dan Backman deltagit i rådets möte tidigare 
under dagen. Viveka Landgärds, som är ersättare för förbundets verksamhetsledare, 
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var förhindrad att delta. Mötet informerades om och ställde sig positiva till 
Fordonsmyndighetens förslag att göra körkortets teoridel mer tillgänglig genom att 
förlänga den nuvarande tidsgränsen på 60 minuter. Rådets verksamhet fortsätter 
efter årsskiftet och prioriteringslistan över viktiga ärenden att behandla är 
fortfarande aktuell. 
Ordförandes förslag: Ärendet antecknas till kännedom. 
Styrelsens beslut: Ärendet antecknas till kännedom. 
 

• Utredning över Fixtjänsts inventarier 
Jan Salmén informerade att en sammanställning tagits fram över Fixtjänsts 
inventarier. Inventariernas värde har beräknats bland annat med hjälp av de 
fastställda försäkringsvärdena. 
Möblernas sammanlagda värde uppskattas till cirka 30 000 €. Det finns också mycket 
handverktyg och maskiner, varav flera symaskiner. Dessutom finns varulager för 
tillverkning och varulager med färdiga försäljningsprodukter. Till vissa delar har det 
varit svårt att avgöra vad som varit kostnader för inköp av varor/inventarier och vad 
som varit arbetskostnader för rörmokare, elektriker m m. Det totala värdet för 
inventarier före ned- och avskrivningar uppskattas till 156 000 €. 

Jan Salméns förslag: Ärendet antecknas till kännedom. 
Styrelsens beslut: Godkänns enligt förslag. 
 

 

§ 147 Nästa möte 
Kommunikatörens förslag: Måndagen den 25.10.2021 kl. 16.15 
Styrelsens beslut: Godkänns enligt förslag. 
 

§ 148 Mötets avslutande 
Mötet avslutades kl. 18.10  
 
 
 
 
Mariehamn 4.10.2021 
 
 
 
 
 
 
Henrik Lagerberg, ordförande  Gunilla G Nordlund, kommunikatör 
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Justerat 
 
 
 
Pia Grüssner    Viveka Landgärds 
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