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FÖREDRAGNINGSLISTA 

 

 

1. Mötets öppnande och beslutförhet 

Mötet öppnades enligt uppdrag av Nicole Mattsson i samband med att föredragningen 

(bilaga 1) skickades ut per e-post den 8.1.2018 kl 11:05 till samtliga styrelsemedlemmar. 

Till kallelsen bifogades dessutom tre bilagor: Hembygdsförbundets sammandrag (bilaga 2), 

tidigare erhållna bidrag (bilaga 3) och ansökningarna 2018 (bilaga 4). Mötet kunde 

konstateras beslutfört då ordförande samt sju styrelsemedlemmar deltagit och avgivit sina 

röster. 

 

2. Förord till utdelning av Finlands Hembygdsförbunds renoveringsbidrag i Åboland år 

2018 

Finlands Hembygdsförbund har bett vår centralorganisation Finlands Svenska 

Ungdomsförbund (FSU) om att ställa upp år 2018:s ansökningar om renoveringsbidrag i 

viktighetsordning och fördela helhetsbidraget 225 000,00 euro mellan de olika landskapen 

samt deras föreningshus. FSU har fördelat beloppet mellan landskapen genom att utgå ifrån 

maximibeloppet som Hembygdsförbundet förordar per ansökan, dvs. den procentuella 

andelen som det förordade beloppet per landskap är av det sammanlagda förordade beloppet 

för alla 39 ansökningar. Hembygdsförbundet förordade 33 000 euro till ÅUF:s två 

föreningar Hembygdens Vänner i Hitis (25 000 euro) och Pederså Ungdomsförening (8 000 

euro), vilket av det totala förordade beloppet 354 200 euro innebär ca 9 %, vilket i sin tur av 

den till FSU beviljade summan 225 000 euro blir 20 250 euro att dela ut i Åboland. 

Kansliet föreslår följande (alla belopp i euro): 

 

Förening Ändamål Ansökt Förordat (HF) Förslag A Förslag B 

Hembygdens 

Vänner i Hitis 

Målning av yttertak och 

-väggar, reparation av 

fönster, rullstolsramp 

30 000 25 000 15 250 16 250 

Pederså 

Ungdomsförening 

Renovering av 

ytterväggar 

8 000 8 000 5 000 4 000 



Summa  38 000 33 000 20 250 20 250 

 

I förslag A förordas båda ansökningarna jämbördigt enligt storleken av de av 

Hembygdsförbundet förordade beloppen. I förslag B belönas Hembygdens Vänner i Hitis 

för sin välgjorda ansökan och får lite mera resurser till sitt projekt som är betydligt större än 

Pederså Ungdomsförenings renovering.  

 

Två röster gick till förslag A, där båda ansökningarna förordades jämbördigt enligt storleken 

av de av Hembygdsförbundet förordade beloppen. Sex röster gick till förslag B, där 

Hembygdens Vänner i Hitis får en lite större andel av bidraget. Styrelsen föreslog därmed 

enligt majoritetsbeslut att Hembygdens Vänner i Hitis tilldelas 16 250 euro och Pederså 

Ungdomsförening tilldelas 4 000 euro.  

  

3. Personalärenden 

Mecki Ruokolahti har framfört ett önskemål om att gå ner i arbetstid och göra mera 

administrativt och bara hjälpa till med ÅTS föreställningar, men fortsätta leda förberedande 

studierna för ÅK 1-3 via Kombi. Förslaget var att hon går ner till 30% och Miro Jerohin upp 

till 50% från januari. Styrelsen godkände förslaget enligt majoritetsbeslut, då alla 

närvarande godkände förslaget. På grund av mötets tidpunkt träder förändringen i kraft först 

fr.o.m. februari 2018. 

 

4. Mötets avslutande 

Med tillräckligt angivna röster och ett tydligt majoritetsval avslutades mötet den 12.1.2018 

kl. 12.02 i och med att ordföranden avgav sin röst. 

 

 

Kommentar till mötet: Johanna Hakanen från Finlands Hembygdsförbund gav per e-post 

17.1.2018 ett ändringsförslag på styrelsens beslut. Hon föreslog att Hembygdens Vänner i Hitis får 

16 200 € och att Nylands Svenska Ungdomsförbunds medlemsförening Evitskog Ungdomsförening 

får 1 600 €. På detta sätt förordas jämna summor. Förslaget godkändes 18.1.2018 per e-

postkorrespondens (bilaga 6) av Nicole Mattsson, Christoffer Isaksson (NSU) och Kim Österman 

(FSU). 
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