
 

 
Protokoll 
 

Styrelsemöte 13/2021 för Ålands handikappförbund rf 
 

Tid: måndag 25.10.2021 kl. 16.15 Plats: Hybridmöte i Teams och i HandiCampen 
 
 Ordinarie medlem  Suppleant  Förening 
x Pia Grüssner 

(Deltog över Teams) 
 Aija Horwood Ålands Hörselförening r.f. 

 
x Viveka Landgärds 

 
 Dennis Björk Ålands Neurologiska förening r.f. 

- Anna Hedenberg  
 

x Josefin Jansson 
(Deltog över 
Teams) 

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  
(Deltog över Teams) 

 Anne-Marie 
Grönqvist 

Intresseföreningen för psykisk hälsa – 
Reseda r.f. 

x Minna Mattsson 
(Deltog över Teams) 

 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 
(Deltog över Teams) 

 Carita Johansson Andning & Allergi Åland r.f. 
 

x Gudrun Gudmundsen 
(Deltog över Teams) 

 Henrik Flöjt Demensföreningen på Åland r.f. 
 

- Sonja Winé, Vice 
ordförande 

x Gun Lagerberg 
(Deltog över 
Teams) 

Ålands Autismspektrumförening r.f. 

 
Övriga närvarande: 
Per Leino, verksamhetsledare och mötets sekreterare  
Cita Nylund, verksamhetsledare Fixtjänst, §149- §156 
Gunilla Nordlund, kommunikatör, §149-§152 
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Föredragningslista 
 

§ 149  Mötets öppnande och beslutsförhet 

§ 150 Godkännande av föredragningslistan 

§ 151 Protokolljustering 12/2021 samt val av protokolljusterare 

§ 152  Skärgårdsturnén: redogörelse av turnén 

§ 153  Konfidentiellt ärende 

§ 154  Fixtjänst: KST riktlinjer för sysselsättningsverksamhet för personer 
med funktionsnedsättningar 

§ 155  Fixtjänst: Fastighetsgruppens förslag till försäljning av fastigheten 
Fabriksgatan 10    

§ 156  Fixtjänst: Till kännedom 

§ 157  Konfidentiellt ärende  

§ 158  Konfidentiellt ärende 

§ 159  Medlemsråd: förslag till ny representant 

§ 160 Konfidentiellt ärende 

§ 161  Övriga ärenden 

§ 162  Nästa möte 

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

§ 150 Godkännande av föredragningslistan 
Styrelsens beslut: Föredragningslistan godkändes med tillägg av ärenden under punkten 
Övriga ärenden: 
4. Ändring av stadgar (Jan Salmén). 
5. Information om skatterevisionen?  

§ 151 Protokolljustering 12/2021 samt val av protokolljusterare  
Verksamhetsledarens förslag: Protokoll 12/2021 konstateras justerat. Till protokolljusterare 
för mötet utses xxx och xxx, inget förslag denna gång. 
Styrelsens beslut: Protokoll 12/2021 konstateras justerat och Josefin Jansson och Kerstin 
Jansson godkänns som protokolljusterare. 
 
§ 152 Skärgårdsturnén: redogörelse av turnén 
 
Representant från skärgårdsturnén (Gunilla Nordlund) redogör för uppdraget. 
Styrelsens beslut: Styrelsen antecknar sig redogörelsen till kännedom.  
 
 
§ 153 Konfidentiellt ärende. 

 
§ 154 Fixtjänst: KST riktlinjer för sysselsättningsverksamhet för personer med 
funktionsnedsättningar. 
 

Sysselsättningskoordinatorn på KST har efterhört verksamhetsledaren på Fixtjänst åsikter 
angående riktlinjer för sysselsättningsverksamhet för personer med funktionsnedsättningar. 
Här finns en risk att riktlinjernas innehåll leder till förändringar i avtalen för personer med 
pension. VL har lyft problematiken med att bevilja flitpeng till personer som har pension men 
ändå strävar efter att rehabiliteras/habiliteras, och har förslagit att en timgräns som reglerar 
huruvida flitpeng eller timlön ska beviljas, införs i riktlinjerna, så att den som arbetar mer än 
10 timmar /vecka ska beviljas timlön. Detta skulle sporra till ökad sysselsättning. En risk är 
att personer som tidigare haft timlön förväntas göra samma arbete men med flitpeng 
framöver, vilket inte gynnar personens ekonomiska, sociala eller psykiska välmående. 
Riktlinjerna är inte antagna av KST styrelse ännu. 

 
Fixtjänst verksamhetsledarens förslag: Styrelsen antecknar sig informationen till 
kännedom, och bevakar frågan. 
Styrelsens beslut: Styrelsen antecknar sig informationen till kännedom, och bevakar frågan: 
Förbundets verksamhetsledare tar kontakt med KST för att skapa dialog, i bevakande syfte 
från förbundets sida.   

https://www.facebook.com/AlandsHandikappforbund
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§ 155 Fixtjänst: Fastighetsgruppens förslag till försäljning av fastigheten 
Fabriksgatan 10    

Fixtjänst lokaler på Fabriksgatan 10 har, som ett led i det planerade övertagandet av 
arbetsverksamheten Fixtjänst av KST 1.1 2023, legat ut för försäljning enligt 
anbudsförfarande tom 15.10 2021. Under anbudstiden har en potentiell köpare haft kontakt 
för att efterhöra möjligheten att upprätta hyresavtal med Handikappförbundet under 2022 och 
ett längre avtal med KST from 1.1 2023. Kontakt med KST angående detta har förmedlats av 
mäklaren. Två anbud har inkommit inom anbudstiden och fastighetsgruppen presenterar sitt 
förslag till beslut om försäljning på mötet.  

 
Fastighetsgruppens förslag: Representant för fastighetsgruppen redogör för ärendet. 
Styrelsens beslut: Styrelsen beslutar att gå vidare med försäljningsprocessen med högsta 
anbudet under förutsättning att ett hyresavtal upprättas. Ett förslag på hyresavtal behandlas av 
styrelsen som ett skilt beslut. Styrelsen tar kontakt med KST för att uppmana KST att inleda 
processen med att uppgöra ett långsiktigt hyresavtal med den eventuella köparen, vilket är en 
förutsättning för att köpet ska genomföras innan årsskiftet 2021/2022. Paragrafen justerades 
omedelbart. 
 

§ 156 Fixtjänst: Till kännedom:  

 
1. Uppsägning av avtal för kassasystem. Kassa/betalterminalsystemet är uppsagt enligt 

styrelsens beslut, och avtalet löper ut den 4.2 2022 
2. Avvikelserapporter kvartal 3. Verksamhetsledaren redogör för avvikelserapporterna för 

kvartal 3 (1 st). 
3. Deltagande i julmarknad på Sjökvarteret 11-12.12. Fixtjänst kommer att delta i 

julmarknaden på Sjökvarteret 11-12.12. Detta innebär en viss mertid för handledarna 
(planerat ca 5 timmar /person = ca 25 h). 

4. ABF. Fixtjänst Verksamhetsledaren har deltagit i och redogör för en paneldiskussion på 
ABF angående föreningslivet som resurs och om gränsdragningar mellan tredje sektorn 
och det två andra sektorerna den 14.10 2021. 

5. Sams. Fixtjänst verksamhetsledaren redogör för deltagandet i Sams jubileumsseminarium 
den 15.10 2021 
 

Fixtjänst verksamhetsledarens förslag: Styrelsen antecknar sig ovanstående redogörelser 
till kännedom. 
Styrelsens beslut: Styrelsen antecknar sig redogörelserna till kännedom. 
 
 
§ 157 Konfidentiellt ärende 
 
 
§ 158 Konfidentiellt ärende 
 

https://www.facebook.com/AlandsHandikappforbund
http://www.handicampen.ax/
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§ 159 Medlemsråd: förslag till ny representant 

Styrelsen borde ta ställning till om att sätta in ny verksamhetsledare Per Leino som ordinarie 
medlem och representant i olika råd istället för  tidigare verksamhetsledare Susanne Broman i 
det nordiska funktionshinderrådet, Handikapporganisatinernas Nordiska Råd (HNR), PAF 
fördelningsråd, representant för Ålands handikappförbund till Landskapsregeringen samt 
andra myndigheter och föreningar. 
Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen utser Per Leino till ny representant i de olika råden 
och för andra instanser, i stället för tidigare verksamhetsledare Susanne Broman. Omedelbar 
justering. 
Styrelsens beslut: Föreslår att Per Leino ersätter Susanne Broman som representant för 
Ålands handikappförbund enligt bilaga för råd och organ. Paragrafen justerades omedelbart. 
  

§ 160 Konfidentiellt ärende 

§ 161 Övriga ärenden 

1. Datum för Styrelsemöte i december och julbord (bilaga §161.1)                                             
2. Funktionsrättsrådet redogör föregående protokoll för styrelsen (bilaga §161.2) 
3. Förbundet har fått en donation på 1000 Euro av en privatperson-vad ska pengarna 

användas till? Förslag ställdes på mötet av Dan Backman om att vi ska upprättas en 
fond.  

4. Ändring av stadgar. 
5. Resultatet om skatterevisionen redogörs för styrelsemedlemmarna 

(verksamhetsledaren) ser till att informationen kommer styrelsen tillhanda.  
 

Verksamhetsledarens förslag:  
1. Styrelsemöte för december hålls i samband med julbord på restaurang Nautical. 

Datum och preliminär tid för julbord beslutas av styrelsen. 
2. Styrelsen antecknar sig redogörelsen till kännedom. 
3. Styrelsen beslutar vad donationen ska användas till. 
4. – 
5. – 

 
Styrelsens beslut: 

1. Styrelsen beslutar att styrelsemöte för december hålls i samband med julbord på 
restaurang Nautical (kabinetten), datum 16.12, kl.17.00 (julbord från kl.18.00) 

2. Styrelsen antecknar sig redogörelsen till kännedom. Paragrafen justerades omedelbart. 
3. Styrelsen beslöt på grund av tidsbrist att styrelsen får fundera vidare på vad pengarna 

skall användas till på ett annat framtida styrelsemöte. Paragrafen justerades 
omedelbart. 

4. Styrelsen beslutar att fundera över stadgarna till nästa vårmöte. Verksamhetsledaren 
ser över ett förslag till stadgar som styrelsen kan presentera på vårmötet. Paragrafen 
justerades omedelbart. 

https://www.facebook.com/AlandsHandikappforbund
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5. Resultatet om skatterevisionen redogörs för styrelsemedlemmarna 
(verksamhetsledaren) ser till att informationen kommer styrelsen tillhanda. Paragrafen 
justerades omedelbart. 

 

§ 162 Nästa möte 
Verksamhetsledarens förslag: 22.november, kl.16.15 
Styrelsens beslut: Godkänns enligt förslag. 
 

§ 163 Mötets avslutande 
Mötet avslutades klockan 19:25 
 
 
Mariehamn 25.10.2021 
 
 
 
Henrik Lagerberg, ordförande  Per Leino, verksamhetsledare 
 
 
 
Justerat 
 
 
 
Josefin Jansson   Kerstin Jansson 
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