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1. HandiCampens öppettider 10 – 14 januari

Förbundet följer landskapsregeringens rekommendationer och arbetar delvis på
distans fram till den 20 januari. Vi begränsar också kansliets öppettider till
klockan 9 – 12 måndag till fredag 10 – 14 januari.
Medlemsföreningarna kan själva överenskomma direkt med sina besökare om när
de vill ta emot besök, oberoende av kansliets öppettider.
Ålands Cancerförening håller sin egen entré öppen måndag till torsdag
10 – 13 januari klockan 9 – 15. Fredag 14 januari stängt.
Ålands Hörselförening finns på plats måndag och tisdag 10 – 11 januari
klockan 9 – 15, samt onsdag 12 januari klockan 9 – 12 med fortsättning
klockan 16.30 – 17.30 för hörselrådgivning.

Vi Håller er uppdaterade om fortsättningen och eventuella oregelbundenheter vid
förbundet. Kontakta oss som vanligt på mobil och mejl när ni har frågor och ärenden.

2. Personalmöte på Teams tisdagen den 11 januari klockan 8.15

För att informera varandra och diskutera läget, hur vi kan dra nytta av erfarenheter
och lärdomar från tidigare lock downs, bjuder vi in våra medlemsföreningar till ett
•

Teamsmöte den 11 januari klockan 8.15 - 9

3. Utbildning och handbok i Ekonomi den 2 februari

Anette Fredriksson, ekonomiansvarig vid förbundet, håller en kurs i ekonomi med
fokus på bokföring, bokslut och löner för ordföranden, kassörer och övriga
styrelsemedlemmar samt föreningsanställda:
•

onsdagen den 2.2.2022 klockan 18 – 20 via Teams

Flera personer kan delta från samma förening. Innehållet är samma som tidigare så
har ni redan gått behöver ni inte delta igen men är naturligtvis välkomna om ni vill
repetera.
Anmälan och kursmaterial
Utbildningen sker på Teams eller fysiskt i Storan om läget tillåter det. Anmäl
ditt deltagande till anette.fredriksson@handicampen.ax senast 19.1 så får du en länk
till mötet och förberedande kursmaterial. Beräkna minst 2 timmar för genomgång av
länkar i materialet före kursstart. Kursmaterialet är en handbok som hela tiden fylls
på med ny information.
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4. Ekonomiansvarig informerar
Bokföringsmaterial och bokslut 2021
Lämna in bokföringsmaterial som hör till 2021 så fort som möjligt. Troligen kommer
ännu lite material för 2021 i januaris betalningar så lämna gärna in januaris material
så fort ni kan.

Blanketter på hemsidan för ersättningar 2022
Snart finns nya blanketter för km-ersättningar, dagtraktamenten och timersättningar
tillgängliga på hemsidan. Ni hittar dem vid Medlemsföreningar på höger sida.

5. FPA-info om aktuellt och nyheter den 7 februari klockan 17.30
- skicka in dina frågor på förhand

Hillevi Smeds, chef vid FPA Åland, informerar oss om aktuellt och förändringar hos
FPA. Liksom tidigare år har vi möjlighet att på förhand skicka in frågor och önska
specifika ämnen som vi vill veta lite mer om.
Infotillfället sker via Teams måndag 7.2.2022 klockan 17.30 – 18.30

Anmälan, frågor och önskemål
Anmäl dig till mötet och mejla dina frågor och önskemål till info@handicampen.ax
senast 31.1.2022. Meddela samtidigt om du vill få FPA-presentationen på förhand.
Länk till Teamsmötet får du under vecka 5 i februari.

6. Veritas gratiskurser för föreningar med anställd personal

Veritas har gratis kurser man kan gå som riktar sig till alla föreningar med anställda
som har ArPL försäkringen hos Veritas. Länk till närmare information:
https://veritas.fi/sv/evenemang/#msdynttrid=H2of1cmPa3Z_1nHvcliFWjo9TnNU_1x
RrrlnIvqsczE
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7. Information om självrisken för färdtjänst

Från och med den 1.1.2022 infördes en ny taxa för kollektivtrafiken i enlighet med
Ålands landskapsregerings beslut nr 168/2021. Det betyder att även självrisken för
färdtjänst enligt handikappservicelagen, blåa TaxiPLUS-kort, ändras. Från och med
den 1 januari 2022 är självrisken ALLTID 2,50 € per enkelresa, oberoende resans
längd.
Har Ni frågor hör av er till Kommunernas socialtjänst k.f., verksamhetsområde
funktionsservice och sysselsättning, telefonväxeln 532 800
BILAGA 1
LR:s beslut om trafiktaxa för personbefordran med buss i yrkesmässig trafik på Åland

8. Dela allmänna föreningsnyheter i månadsbrevet

Månadsbrevet publiceras den andra måndagen i månaden. Nästa månadsbrev
utkommer måndagen den 14.2022.
Allmän information från medlemsföreningarna kan mejlas till info@handicampen.ax
en vecka före utgivningen så kommer det med i brevet.

9. Personalen vid förbundets kansli
Vikarierande verksamhetsledare Per Leino,
telefon 040 189 7421, per.leino@handicampen.ax
Personligt ombud Harriet Storsved
telefon 040 189 7474, harriet.storsved@handicampen.ax
Ekonomiansvarig Anette Fredriksson
telefon 040 189 7449, anette.fredriksson@handicampen.ax
Byråsekreterare/receptionist Iréne Johansson
telefon 22 360, reception@handicampen.ax
Kommunikatör Gunilla Nordlund
telefon 040 189 7431, info@handicampen.ax
Rättighetsutbildare Emilia Liesmäki
torsdag - fredag
telefon 040 189 7451, emilia.liesmaki@handicampen.ax

