
 

 
Protokoll 
 

Styrelsemöte 14/2021 för Ålands handikappförbund rf 

 

Tid: måndag 22.11.2021 kl. 16.15 Plats: Hybridmöte Handicampen/Teams  
 

 Ordinarie medlem  Suppleant  Förening 
x Pia Grüssner 

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

 
x Viveka Landgärds 

 
 Dennis Björk Ålands Neurologiska förening r.f. 

x Anna Hedenberg  
(Deltog viaTeams) 

 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 
(Deltog via Teams, 
§169-§175) 

 Dick Lindberg Ålands Cancerförening r.f. 
 

x Dan Backman  Kitty Andersson Föreningen Vårt Hjärta r.f. 
 

x Henrik Lagerberg, 
Ordförande 
(Deltog viaTeams) 

 Anne-Marie 
Grönqvist 

Intresseföreningen för psykisk hälsa – Reseda r.f. 

x Minna Mattsson 
(Deltog via Teams) 

 Robert Rosenholm 
 

Diabetesföreningen på Åland r.f. 
 

x Mona Eriksson  Ulla Andersson Ålands Reumaförening r.f. 
 

x Sanna Söderlund 
(Deltog via Teams) 

 Rolf Söderlund Ålands Synskadade r.f. 
 

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

 Gudrun Gudmundsen 
 

 Henrik Flöjt Demensföreningen på Åland r.f. 
 

 Sonja Winé, Vice 
ordförande 

x Gun Lagerberg 
(Deltog via Teams) 

Ålands Autismspektrumförening r.f. 

 
Övriga närvarande: 
Per Leino, verksamhetsledare och mötets sekreterare  
Cita Nylund, verksamhetsledare Fixtjänst §164- §170 
Annette Fredriksson, ekonomiansvarig §164- §168 
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Föredragningslista 
 

§ 164  Mötets öppnande och beslutsförhet 

§ 165 Godkännande av föredragningslistan 

§ 166 Protokolljustering 13/2021 samt val av protokolljusterare 

§ 167  Ekonomiansvarig: mellanbokslut ÅHF 

§ 168  Fixtjänst: Fastighetsgruppens förslag till hyresavtal för fastigheten 
Fabriksgatan 10 

§ 169  Fixtjänst: Kommunernas socialtjänst anvisningar för 
sysselsättningsverksamhet för personer med funktionsnedsättningar. 

§ 170   Fixtjänst: Avslutande av konto 

§ 171  Upplösning av förening: Föräldraföreningen för barn med särskilda 
behov 

§ 172  Verksamhetsledaren: ärenden till kännedom 

§ 173  Övriga ärenden 

§ 174  Nästa möte 

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

§ 165 Godkännande av föredragningslistan 
Styrelsens beslut: Föredragningslistan godkändes med tillägg av ärenden under punkten 
Övriga ärenden:  
1) Rådet för personer med funktionsnedsättning (mejl från Landskapsregeringen) 
2) Skatterevisionen 

§ 166 Protokolljustering 13/2021 samt val av protokolljusterare  
Verksamhetsledarens förslag: Protokoll 13/2021 konstateras justerat. Till protokolljusterare 
för mötet utses Sanna Söderlund och Sonja Winé.  
Styrelsens beslut: Protokoll 13/2021 konstateras justerat och Sanna Söderlund och Pia 
Grüssner godkänns som protokolljusterare. 
 
 
§ 167 Ekonomiansvarig: mellanbokslut ÅHF 
Ekonomiansvarig går igenom mellanbokslut rapport för perioden 01.01.2021-30.09.2021. 
Bilaga: §167-mellanbokslut ÅHF. 
Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen antecknar sig ärendet till kännedom. 
Styrelsens beslut: Styrelsen antecknar sig mellanbokslutet till kännedom och godkänner 
mellanbokslutet. 
 
§ 168 Fixtjänst: Fastighetsgruppens förslag till hyresavtal för 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. Den 25.10 tog styrelsen beslut att gå vidare med en 
potentiell köpare. Ett krav denne har för att genomföra ett köp, är att det skrivs ett hyresavtal 
för 2022 mellan hyresvärden och Ålands handikappförbund, och ett hyresavtal på längre sikt 
med KST. Fastighetsgruppen träffade den aktuelle köparen den 2.11 för att diskutera 
hyresavtalets utformning.  

Fastighetsgruppens förslag: Presenterar hyresförslaget för styrelsen och delger att ny 
information har kommit fram att på KST:s förbundsstyrelsemöte tisdagen 16.11.21 fattade 
KST beslutet att tacka nej till det aktuella hyresförslaget, med anledning av att man anser att 
hyresnivån är för hög.  
Fastighetsgruppen har möte med KST den 23.11.2021. 
Styrelsens beslut: Ärendet återremitteras tills fastighetsgruppen har haft möte med KST. 
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§ 169 Fixtjänst: Kommunernas socialtjänst anvisningar för 
sysselsättningsverksamhet för personer med funktionsnedsättningar. 

KST har tagit beslut om anvisningar för sysselsättning och arbetsverksamhet. 
Bilaga: §169-KST anvisningar 
 
Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen antecknar sig ärendet till kännedom 
Styrelsens beslut: Styrelsen antecknar sig ärendet till kännedom och ger Fixtjänsts 
verksamhetsledare i uppdrag att formulera en skrivelse till KST. Fixtjänsts verksamhetsledare 
bjuder in ansvariga tjänstemän vid KST till ett dialogmöte före en skrivelse görs.  

 

§ 170 Fixtjänst: Avslutande av konto  

För Fixtjänst finns ett bankkonto --- på ÅAB som är kopplat till och använts bara genom ett 
debitkort i verksamhetsledarens namn. Detta föranleder en kostnad i form av bankavgifter. Då 
kortet och kontot inte använts pga att behovet inte finns, kan kontot --- och kortet avslutas. 
Saldo överförs efter eventuella avgifter till konto ---.    
 
Fixtjänsts verksamhetsledares förslag: Styrelsens beslutar att avsluta samt tillhörande 
bankkort och pengarna läggs in på ---- efter eventuella avgifter. 
Styrelsens beslut: Styrelsens beslutar att avsluta konto --- samt tillhörande bankkort och 
pengarna läggs in på konto --- efter eventuella avgifter. Ärendet omedelbart justerat. 

§ 171 Upplösning av förening: Föräldraföreningen för barn med särskilda behov 
Ålands handikappförbund har mottagit brev från Föräldraföreningen för barn med särskilda 
behov rf, att föreningen kommer att upplösas vid årsskiftet 2021. I och med att föreningen 
upplöses kommer de inte framför någon representant för perioden 2022–2023. Bilagor som 
hjälp till beslut för styrelsen är brev till styrelsen från föräldraföreningen för barn med 
särskilda behov rf, ÅHF:s stadgar och utdrag ur föreningslagen gällande medlemskap. 
Bilaga: §171-Föräldraföreningen, §171-ÅHF stadgar, §171-föreningslagen 1989/503, kap3  
 
Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen antecknar sig ärendet till kännedom och konstaterar 
att Föräldraföreningen för barn med särskilda behov upplöses vid årsskiftet 2021 och att de 
efter årsskiftet inte längre är medlem i Ålands handikappförbund. 
Styrelsens beslut: Styrelsen antecknar sig ärendet till kännedom och konstaterar att 
Föräldraföreningen för barn med särskilda behov upplöses vid årsskiftet 2021 och att de efter 
årsskiftet inte längre är medlem i Ålands handikappförbund. 
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§ 172 Verksamhetsledaren: ärenden till kännedom 

1) Jul & Nyår: Kansliet håller stängt under jul & nyår, 23.12.21 till 31.12.21 och öppnar 
igen måndag 03.01.2022. Information om stängningen görs på ÅHF:s digitala kanaler 
och med information på huvudingången-dörren. 

2) Utlåtande: Förbundet har läst igenom Landskapsregeringens förslag till Ålands 
strukturfondsprogram 2021–2027 och lämnat ett utlåtande på det. Utlåtande är 
inskickat till landskapsregeringen 8.november. 
Bilaga: §172.2-utlåtande 

3) Öppet hus: Handicampen har öppet hus fredagen den 03.12.21, kl.10.00-13.00. 
Tillsammans med medlemsföreningarna uppmärksammar förbundet FN-dagen för 
personer med funktionsnedsättning. Aktiviteter är basar, lunch med soppa och 
skärgårdslimpa, information från KST med mera.  
Bilaga §172.3-Öppet hus 

 
Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen antecknar sig ärendena till kännedom. 
Styrelsens beslut: Styrelsen antecknar sig ärendena till kännedom. 
 

§ 173 Övriga ärenden 
1. Det inkom mejl den 16.11.21 (vidaresänt per mejl till styrelsen den 17.11.21) till förbundet 
från Gunilla Lindqvist (specialsakkunnig på social och miljöavdelning vid Ålands 
landskapsregering) där hon förklarade att ”social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-
Jansson har för avsikt att förlänga mandatperioden för det sittande Rådet för personer med 
funktionsnedsättning, 01.01.2022 - 31.10.2023. I och med detta begärs ett samlat medgivande 
till förlängningen för Ålands handikappförbundets medlemmar i rådet; 
 
Ordinarie. Henrik Lagerberg, ers. Sonja Lindström-Winé 
Ordinarie. Per Leino, ers. Viveka Landgärds 
Ordinarie Dan Backman, ers. Mona Eriksson 
 
Svar önskas senast 24 november 2021.” 
 
2. Skatterevisionen. Styrelsen önskar att få redogörelse om skatterevisionen. 
 
Verksamhetsledarens förslag: 
1) Styrelsen ger sitt samlade medgivande till förlängningen för Ålands handikappförbunds 
medlemmar i rådet för perioden 01.01.2022-31.10.2023, och att dess medlemmar är:  
Ordinarie. Henrik Lagerberg, ers. Sonja Lindström-Winé 
Ordinarie. Per Leino, ers. Viveka Landgärds 
Ordinarie Dan Backman, ers. Mona Eriksson 
 
Verksamhetsledaren föreslår att paragrafen justeras omedelbart.  
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Styrelsens beslut:  
1) Styrelsen ger sitt samlade medgivande till förlängningen för Ålands handikappförbunds 
medlemmar i rådet för perioden 01.01.2022-31.10.2023, och att dess medlemmar är:  
Ordinarie. Henrik Lagerberg, ers. Sonja Lindström-Winé 
Ordinarie. Per Leino, ers. Viveka Landgärds 
Ordinarie Dan Backman, ers. Mona Eriksson 
 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 
2) Resultatet om skatterevisionen redogörs för styrelsemedlemmarna. Verksamhetsledaren 
kontaktar ekonomiansvarig som ser till att informationen kommer styrelsen tillhanda. 

§ 174 Nästa möte 
Verksamhetsledarens förslag: Årets sista styrelsemöte hålls på Nautical i samband med 
julbord. Datum 15.12.21, kl.17.00-18.00. 
Verksamhetsledaren föreslår även att datum för första styrelsemöte 2022 fastställs och 
föreslår 31.01.21, kl.16.15 
Styrelsens beslut: enligt ovannämnda förslag med tillägg att styrelsemöte 31.01.2022 är 
preliminärt och fysiskt deltagande av styrelsemedlemmarna.  
 

§ 175 Mötets avslutande 
Mötet avslutades kl.17.46 
 
 
Mariehamn 22.11.2021 
 
 
 
 
Henrik Lagerberg, ordförande  Per Leino, verksamhetsledare 
 
 
 
Protokolljusterare 
 
 
 
Sanna Söderlund   Pia Grüssner 
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