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DISTRIKTSSTYRELSENS MÖTE 9.9.2015 
 

Distriktsstyrelsen sammanträdde onsdagen 9.9 kl. 18.00 i Åbolands sjukhus mötesrum. I 

mötet deltog Christel von Frenckell-Ramberg, ordförande, Marja Berlin, Catrine Huhta, Tove 

Johansson, Sari Karrila, Marcus Holmström, Andrea Södergård, Kristina von Weissenberg och 

Inger Wiklén per skype 

Frånvarande: Anne Peltonen, Göran Peltonen och Daniela Sundberg. 

 

Mellanbokslut 1-06.2015 

Styrelsen tog del av halvårsbokslutet för år 2015. Bokslutet visar att budgeten efterföljs 

och inga dramatiska avvikelser kunde konstateras. Halvårsresultatet visat ett överskott 

om 56 730,62 medan den ordinarie verksamheten uppgår till – 92 747,53.  

 

Medlemmar 

 Medlemssituationen gicks igenom och med glädje kunde styrelsen konstatera att vi fått 

102 nya medlemmar under året. Distriktet har 1 672 medlemmar totalt (2014: 1 667). 

 

Utredande av öppnande av flyktingsmottagningscentral i Åboland 

 60 miljoner människor på flykt i världen. 300 000  har tagit sig över Medelhavet  

800 000 förväntas anlända Tyskland, 30 000 uppskattas anlända till Finland i år. I juli 

2015, kom 1479 asylsökande till Finland.  

 Styrelsen beslöt att distriktet utreder kommunernas intresse av att ha 

mottagningscentralverksamhet på orten. Distriktet kartlägger vidare lämpliga fastigheter 

för verksamheten.  

 Ifall intresse finns och fastighet hittas görs en plan med budget över verksamheten som 

skall godkännas av distriktsstyrelsen 

  

 

Projekt skärgårdshjälpen 

Leader styrelsen har den 3.9 tagit beslut om att förorda projektet till ELY centralen. 

Svenska kulturfonden har gjort beslut om privatfinansieringen av projektet.  

Styrelsen beslutar inleda verksamheten på egen risk i väntan på myndighetsbeslutet. 

Rekrytering av projektledare på deltid 50 % inleds. 

 

Händelser  

Hänt: 

o Barnläger i Eckerö 8-12.6 tillsammans med Ålands distrikt 40 barn deltog  

o Regionmöten i början av september 

Kommande händelser: 

o 12.9 Flyktingtältet på September Open i Dalsbruk 

o 17-19.9 Hungerdagen 

o 9.9 Kick off för ungdomsverksamheten 

o Kick off för Skärgårdshjälpen 

o 2-4.10 Ungdomarnas årsmöte i Jyväskylä 

o 10-11.10 Temaveckoslut mångkultur 

o 24.10 Medlemsfest på Kåren 

 

Övriga ärenden 

 Andrea Södergård har deltagit i OCAC självutvärderingsarbetsgruppen för Finlands 

Röda Kors. 

 Tove Johansson har deltagit i centralbyråns arbetsgrupp om stadgeändring  

Distriktet har 4 officiella representanter till Ungdomarnas årsmöte i Jyväskylä. Andrea 

Södergård och Anni Klemola representeras Åboland 

 


