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Extra styrelsemöte 
 

Extra styrelsemöte 10/2022 för Ålands handikappförbund rf 

 

Tid: Onsdag 13.7.2022 kl. 16 Plats: Enbart Teams  
 
 

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

 
X Viveka Landgärds 

Vice ordförande 
 Kjell Sipinen Ålands Neurologiska förening r.f. 

X Anna Hedenberg  
 

 Josefin Jansson De utvecklingsstördas väl på Åland r.f. 
 

_ Jan Salmén _ Bo-Sture Sjölund Ålands Cancerförening r.f. 
 

 
 

_ Kitty Andersson Föreningen Vårt Hjärta r.f. 
 

X Henrik Lagerberg 
Ordförande 

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

X Minna Mattsson  Robert Rosenholm 
 

Diabetesföreningen på Åland r.f. 
 

_ Mona Eriksson _ Ulla Andersson Ålands Reumaförening r.f. 
 

X Sanna Söderlund 
 

 Rolf Söderlund Ålands Synskadade r.f. 
 

_ Irmeli Eriksson X 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: 
Gunilla Nordlund, t.f. verksamhetsledare och mötets sekreterare  
Cita Nylund, verksamhetsledare Fixtjänst  
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Föredragningslista 
 

§ 124  Mötets öppnande och beslutsförhet 

§ 125 Godkännande av föredragningslistan 

§ 126 Val av protokolljusterare 

§ 127 T.f. ekonomiansvarigs uppsägning 7.7.2022 
 
§ 128 Förbundets fullmakter för Suomi.fi 
 
§ 129 Övrigt 
 • Fixtjänst inköp 
 
§ 130  Nästa möte 

§ 131 Mötets avslutande 
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§ 124 Mötets öppnande och beslutsförhet 
Styrelsens beslut: Mötet öppnades och förklarades beslutfört. 
 

§ 125 Godkännande av föredragningslistan 
Förslag: Ett övrigt ärende läggs till föredragningslistan för att behandla verksamhetsledarens 
materialinköp till Fixtjänst.  
Styrelsens beslut: Föredragslistan godkänns med tillägg av § 129 Övrigt/Fixtjänt 
materialinköp.  
 

§ 126 Val av mötets protokolljusterare 
T.f. verksamhetsledarens förslag: Till protokolljusterare för detta möte utses  
Viveka Landgärds och Anna Hedenberg. 
Styrelsens beslut: Viveka Landgärds och Anna Hedenberg utses till protokolljusterare. 
 
 
 
§ 127 T.f. ekonomiansvarigs uppsägning 7.7.2022 
T.f. ekonomiansvarig har 2 veckors uppsägningstid. Efter semestern jobbar hon jobbar sina 
sista dagar 1 – 5.8. Veckan efter behöver en ersättare klara av att på egen hand köra 
löneutbetalningarna inför 15.8.  
Pia Schauman-Hansèn, som har arbetat som projektansvarig på landskapsregeringens 
digitaliseringsenhet med ansvar för lönebetalningssystemet, har sagt upp sig från sin tjänst 
och är beredd att hoppa in hos förbundet till dess att en t.f. ekonomiansvarig hunnit 
anställas. Schauman-Hansén kan jobba tillsammans med Anette under hennes sista vecka 
och fortsättningsvis hjälpa förbundet med ekonomin till dess att rekryteringen är klar.  
T.f. verksamhetsledarens förslag: Styrelsen antecknar sig t.f. ekonomiansvarig Anette 
Fredrikssons uppsägning till kännedom.  
Förbundet avvaktar med att annonsera efter en ny t.f. ekonomiansvarig och diskuterar först 
med Schaumann-Hansén hur länge hon kan arbeta hos förbundet med löpande bokföring 
och löneutbetalningar. Ordförande får mandat att tillsammans med förbundet försöka hitta 
en bra lösning framåt. I första hand diskuteras mer ingående med Schauman-Hansén efter 
att hon återkommit från utlandssemestern om ett längre åtagande är möjligt, i bästa fall tills 
ekonomisituationen har hunnit utvärderas och analyserats. Schauman-Hansén har en 
masterexamen i nationalekonomi från Åbo universitet. 
Bilaga: T.f. ekonomiansvarigs uppsägning, utkast till annonsering 
Styrelsens beslut: Styrelsen antecknar sig uppsägningen till kännedom och godkänner 
förslaget för fortsättningen enligt ovan. 
 
 
§ 128 Förbundets fullmakter för Suomi.fi 
Suomi.fi-fullmakter för t.f. ekonomiansvarig måste uppdateras så att den som sköter löner 
och bokföring har behörigheter att utföra sitt jobb. De ärenden som förbundet hanterar 
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gäller Folkpensionsanstalten (FPA), inkomstregistret, skatter, sysselsättningsfonden, ArPL 
och tullen. Suomi.fi-fullmakterna för t.f. ekonomiansvarig behöver förnyas till Pia Schauman-
Hansén samt när det anställs en ny person för tjänsten. Anette Fredrikssons fullmakter 
annulleras först när den nya är anställd och man är säker på att allt fungerar. 
Verksamhetsledarens förslag: Förbundet förnyar Suomi.fi-fullmakterna till och med 
31.12.2023 till t.f. ekonomiansvarig/ny person att sköta förbundets ärenden som berör 
Folkpensionsanstalten (FPA), inkomstregistret, skatter, sysselsättningsfonden, ArPL och 
tullen. Paragrafen justeras omedelbart.  
Styrelsens beslut: Förslaget omfattas. Paragrafen justeras omgående. 

 

§ 129 Övrigt  

• Fixtjänsts inköp 
Verksamhetsledarens förslag: Fixtjänst beställer ibland varor till 
verksamhetsledarens dotters adress i Uppsala. Varorna tar dottern med när 
hon kommer hem till Åland, alternativt hämtar verksamhetsledaren 
samtidigt som hon besöker dottern. Tillvägagångssättet har tillämpats 
eftersom flera av Fixtjänsts leverantörer inte levererar till Åland och för att 
samtidigt slippa den krångliga införtullningen. 
Till ett beställningsjobb i maj i år beställde Fixtjänst till dottern i Uppsala ett 
speciellt bolstertyg, som inte finns i Finland. Leveransen blev så försenad 
att dottern hann åka hem till Åland och börja jobba innan varorna kom. 
Därför blev verksamhetsledaren tvungen att åka en extra gång till Uppsala 
enbart för att hämta tyget. Resan gjordes under semestern mellan kl. 8.30- 
18.00 och verksamhetsledaren körde med privatbil Grisslehamn-Uppsala t/r 
vilket utgör 172 kilometer. Båtresan kostade ingenting tack vare årskort. 
Förslagsvis ersätts åtminstone körningen med gängse kilometerersättning. 
Styrelsens beslut: Beslöts att verksamhetsledaren tullar in tygerna i 
efterhand så att skattegränsreglerna efterföljs. Dessutom beslöts att 
kilometerersättning utbetalas till verksamhetsledaren för den aktuella 
körsträckan. 

 

§ 130 Nästa möte 
Nästa möte hålls 29.8.2022. Vid behov sammanträder styrelsen till extra styrelsemöte på 
kallelse.  
Styrelsens beslut: Godkänns enligt förslaget. 
 

§ 131 Mötets avslutande 
Mötet avslutades kl. 16.30. 
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Mariehamn 13.7.2022 
 
 
 
Henrik Lagerberg,  Gunilla G Nordlund,  
ordförande   t.f. verksamhetsledare 
 
 
 
Justerat 
 
 
 
Viveka Landgärds  Anna Hedenberg 
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