
Protokoll 
 

Styrelsemöte 3/2022 för Ålands handikappförbund rf 
 

Tid: måndag 28.2.2022 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 

Vice ordförande 
(deltog via Teams) 

 Kjell Sipinen Ålands Neurologiska förening r.f. 

 Anna Hedenberg  
 

 Josefin Jansson De utvecklingsstördas väl på Åland r.f. 
 

x Jan Salmén 
(deltog via Teams) 

 Bo-Sture Sjölund Ålands Cancerförening r.f. 
 

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

x Henrik Lagerberg, 
Ordförande 
(deltog via Teams) 

 Johan Wickström Intresseföreningen för psykisk hälsa – 
Reseda r.f. 

x Minna Mattsson 
(deltog via Teams) 

 Robert Rosenholm 
 

Diabetesföreningen på Åland r.f. 
 

x Mona Eriksson 
(deltog via Teams) 

 Ulla Andersson Ålands Reumaförening r.f. 
 

x Sanna Söderlund 
(deltog via Teams) 

 Rolf Söderlund Ålands Synskadade r.f. 
 

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

 Mikael Staffas  Gudrun Gudmundsen Demensföreningen på Åland r.f. 
 

x Sonja Winé  
 

 Gun Lagerberg Ålands Autismspektrumförening r.f. 

 
 
Övriga närvarande: 
Per Leino, verksamhetsledare och mötets sekreterare.  
Cita Nylund, verksamhetsledare Fixtjänst §26-§31. 
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§ 26 Mötets öppnande och beslutsförhet 
Styrelsens beslut: Mötet öppnades och förklarades beslutfört kl. 16.15. 
 

§ 27 Godkännande av föredragningslistan 
Styrelsens beslut: Föredragningslistan godkändes. 
Övriga ärenden:  Inga övriga ärenden. 
 

§ 28 Protokolljustering och val av protokolljusterare 
Verksamhetsledarens förslag: Protokoll 1/2022 och 2/2022 konstateras justerat. Till 
protokolljusterare för detta möte utses Irmeli Eriksson och Sanna Söderlund.  
Styrelsens beslut: Protokoll 1/2022 och 2/2022 konstateras justerat. Irmeli Eriksson och 
Sanna Söderlund godkänns som protokolljusterare för detta möte. 
 
 
§ 29 Fixtjänst: Bokslut för verksamhetsåret 2021 
Ekonomens förslag till bokslut för verksamhetsåret 2021 presenteras.  
 
Fixtjänsts verksamhetsledares förslag: Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till bokslut 
för verksamhetsåret 2021. 
Styrelsens beslut: Styrelsen konstaterar att bokslutet inte är färdigt. Ärendet tas upp igen vid 
ett extra sammankallat styrelsemöte eller ordinariestyrelsemöte beroende på när bokslutet är 
färdigt. 
 
§ 30 Fixtjänst: PAF-medel 2022 
Fixtjänst ansökte om 135.000 € för sin verksamhet under år 2022. 
Ålands landskapsregering har beslutat att Fixtjänst beviljas 135.000 € för sin verksamhet 
under år 2022. Verksamheten kommer från år 2023 att helt finansieras av Kommunernas 
socialtjänst. 
 
Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen tar ärendet till kännedom och konstaterar att ingen 
reviderad budget behöver göras. 
Styrelsens beslut: Styrelsen tar ärendet till kännedom och konstaterar att ingen reviderad 
budget behöver göras. 



 
 
§ 31 Fixtjänst: Tillkännedom KST protokoll gällande fastigheten på 
Fabriksgatan  
Protokollet från KST gällande fastigheten på Fabriksgatan till kännedom. Det är bra om 
styrelsen kunde tydliggöra sin intention med hela övertagandet och försäljning, för att skapa 
lite trygghet i personalgruppen. Just nu spekuleras det i huruvida personalen ska bli uppsagda 
igen, om verksamheten ska flytta osv. Det finns en risk att personal börjar leta sig bort om det 
är för mycket oklarheter.  
 
Verksamhetsledarens förslag: - 
Styrelsens beslut: Styrelsen har ett stort förtroende för Fastighets-/avtalsgruppen och som 
vägkost uppmanas att skicka en förhandlingsbegäran till KST för att få till en förhandling/ 
eventuellt avslut av fastighetsaffären. Förbundets verksamhetsledare tar kontakt med vår 
revisor Erica Sjölund för att reda ut var hennes lojaliteten ligger och vad hon ger oss för råd, 
då hon är revisor både för KST och förbundet. Genomförandet av försäljningen bör ske på ett 
så ekonomiskt och förnuftigt sätt som möjligt, så att Fixtjänst verksamhet kan fortsätta och att 
förbundet kommer ur sina lån. 
Bilaga: 1 KST protokoll-Fixtjänst fastigheten Fabriksgatan. 
 
§ 32 ÅHF: Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2021 
Verksamhetsledaren presenterar förbundets bokslut och verksamhetsberättelse vid mötet.  
 
Verksamhetsledarens förslag: Förbundets förslag till bokslut och verksamhetsberättelse för 
2021 godkänns och tas till kännedom.  
Styrelsens beslut: Styrelsen konstaterar att bokslutet inte är färdigt. Ärendet tas upp igen vid 
ett extra sammankallat styrelsemöte eller ordinariestyrelsemöte beroende på när bokslutet är 
färdigt. Verksamhetsberättelsen godkänns och tas till kännedom.  
Bilagor: 1 ÅHF-verksamhetsberättelse 2021. 
 
§ 33 ÅHF: Donationsfond 
Förbundet fick 2021 en donation på 1.000 € av en privatperson.  Förslag har inkommit från 
styrelsemedlem Dan Backman om att upprätta en donationsfond där de donerade medlen ska 
var en grund för en donationsfond. Genom att donationen placeras i en fond kommer beloppet 
förhoppningsvis att öka genom avkastning. Avkastningen ska så småningom årligen betalas ut 
som ett stipendium till en person, personer, en förening eller liknande som på ett förtjänstfullt 
sätt arbetat för personer med funktionsnedsättningar. Pengarna kan inte gå till någon av 
förbundets medlemsföreningar utan till någon utomstående som stöder vår sak. Förbundets 
styrelsemedlemmar kommer med förslag och utser efter eventuell omröstning vinnare. 
 
Verksamhetsledarens förslag: Det upprättas en donationsfond med de 1.000 € som donerats, 
beloppet blir en grund för donationsfonden. Med start i december 2024 ska avkastning från 
fonden årligen utbetalas som ett stipendium till en person, personer, föreningar, klubb eller 



organisation som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för personer med funktionsnedsättningar. 
Fondens medel kan inte gå till någon av förbundets medlemsföreningar eller dess personal, 
utan endast till utomstående som stöder vår sak.  
Efter utannonsering i Bulletinen och på Ålands handikappförbunds digitala kanaler kan 
stipendiet sökas av de som anser sig arbetat på ett förtjänstfullt sätt för personer med 
funktionsnedsättning. Förbundets styrelsemedlemmar är de som utser en stipendiemottagare 
efter majoritetsbeslut.  
Styrelsens beslut: Återremitteras och tas upp igen när stadgarna tillåter att en fond kan 
inrättas då nuvarande stadgar inte tillåter detta. 
 
§ 34 ÅHF: Tillkännedom PAF-medel 2022 
Ålands handikappförbund ansökte om 417.860 € för den totala verksamheten under 2022. 
Förbundet anhöll också om stöd för specialprojekt (rättighetsutbildare) 1.4. 2022-31.3.2023. 
 
Ålands landskapsregering har den 8.2.2022 beviljat Ålands handikappförbund totalt 416.000 € 
i understöd för den ordinarie verksamheten år 2022 inklusive juridiskt stöd 7.000 € som 
möjliggör juridisk konsultation för dem i de fall som förbundet bedömer att medlem behöver 
samt juridisk rådgivning från SAMS 3.000 €. Juridiskt stöd ska redovisas senast 31.12.2022. 
 
Projektet rättighetsutbildare gällande FN:s handikappkonvention skulle avslutas 31.3.2022 
enligt tidigare beslut men får beviljat 36.000 € för år 2022. Beloppet ingår i det totala 
beloppet. Rättighetsprojektet utvärderas och utvärderingen ska lämnas in till 
landskapsregeringen den 15.10.2022 för bedömning om funktionen kan bli ordinarie 
verksamhet och ifall PAF-regelverket tillåter det år 2023. 
Till den del det gäller stöd för specialprojekt 1.1-31.3.2023 avslogs ansökan. 
 
Förslag till reviderad budget behandlas vid styrelsemötet 21.3. 
 
Verksamhetsledarens förslag: Styrelse tar ärendet till kännedom och behandlar en reviderad 
budget på styrelsemöte den 21.3. 
Styrelsens beslut: Ärendet tas till kännedom och styrelsen behandlar en reviderad budget på 
styrelsemöte den 21.3.2022 
Bilaga: 3 ÅHF- PAF medel 2022 
 
§ 35 ÅHF: Rättighetsutbildaren 2022 
PAF medlen som beviljats för 2022, om 36.000 €, utgör en anställning på 50 % efter den 31.3. 
Nuvarande Rättighetsutbildare är intresserad av att fortsätta med arbetet. Hen har utfört sina 
arbetsuppgifter inom projektet till stor belåtenhet, och är en engagerad och positiv kraft i 
rättighetsutbildararbetet. 
 
Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen antecknar sig informationen till kännedom och 
konstaterar att projektet som Rättighetsutbildare fortsätter tidsbestämt i 50 % anställning, från 
1.4 till och med 31.12.2022. 



Styrelsens beslut: Rättighetsutbildaren får fortsätta i ett tidsbestämt arbetsavtal om 50 % av 
heltid från 1.4.2022 till och med 31.12.2022.  
 
 
§ 36 ÅHF: Konfidentiellt 
 
 
§ 37 ÅHF: Konfidentiellt 
 
 
§ 38 ÅHF: Vik. verksamhetsledares prövotid 
Vik. verksamhetsledares prövotid går ut den 10.3. Styrelsen bör ta beslut om arbetsavtalet ska 
fortsätta eller inte. 
Verksamhetsledarens förslag: Anmäler jäv. 
Styrelsens beslut: Förbundets verksamhetsledare avlägsnar sig och deltar inte i ärendets 
vidare behandling. Verksamhetsledaren får fortsätta sitt arbetsavtal efter 
provanställningsperiodens slut 13.3.2022 fram till den 31.8.2022. 
 

§ 39 Nästa möte 
Verksamhetsledarens förslag: 21.3, kl. 16.15. 
Styrelsens beslut: Enligt förslag med en reservation om ett eventuellt extra sammankallat 
styrelsemöte i mars. 
 

§ 40 Mötets avslutande 
Mötet avslutades klockan 18.17 
 
 
Mariehamn 28.2.2022 
 
 
 
Henrik Lagerberg, ordförande  Per Leino, vik. verksamhetsledare 
 
 
Justerat 
 
 
 
 
Irmeli Eriksson   Sanna Söderlund  
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