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DISTRIKTSSTYRELSENS MÖTE 7.9.2016 
 

 

Distriktsstyrelsen sammanträdde onsdagen 7.9 kl. 18.00 på distriktskansliet.  

 

I mötet deltog Christel von Frenckell-Ramberg, ordförande, Marja Berlin, Roger Broo, Catrine 

Huhta, Tove Johansson, Sari Karrila, Tarja Santavuori-Sirkiä, Göra Peltonen och Stina Tiainen.  

Frånvarande: Sonja Lumme Linda Nummelin, och. Yvonne Nymalm-Rejström 

 

Mellanbokslut 01-06.2016 
Styrelsen behandlade halvårsbokslutet som visar ett underskott på den ordinarie 

verksamheten på -62 730,27. Finansieringsverksamheten visar ett överskott på 70 345,72 

vilket gör att resultatet visar ett överskott på 15 115,45. 

 

Projektet Lokala integrationsstigar 2017-2108 
Åbo Universitet Brahea-centret har tillsammans med Åbo Akademi, Centret för livslångt 

lärande, Turun Kristillinen opisto, Turun Islamilainen yhdistys TISY ry och kommunerna 

Kimitoön, Pargas, Hangö utarbetat ett projekt för att stöda och utarbeta modeller för 

integration i tvåspråkiga kommuner. Projektet reder ut behov av integrationsstödande 

verksamhet under integrationsstigens olika faser. Åbolands distrikt är med i utvecklande av 

stödfunktionerna ur frivilligas roll. De olika aktörernas och myndigheternas roller skall 

förtydligas så att vi på bästa sätt kan stöda integrering. 

FRK, Åbolands distrikt deltar som part i projektet Lokala integrationsstigar 2017-2108 med en 

totalbudget om 12 000 €/år varav egna finansieringen uppgår till 3000 €/år. Styrelsen önskar 

en plats i styrgruppen för projektet. 

 

Svar på enkät om Stadgeändring 
FRK:s styrelse kommer att presentera ett förslag på ändring av stadgarna vid den ordinarie 

stämman sommaren 2017. 

Synpunkter om dessa önskas från avdelningarna, distrikten och medlemmarna. 

Enkäten består av sammanlagt 25 sidor där stadgeändringsförslagets bakgrund först beskrivs 

detaljerat för varje ämne. Styrelsen diskuterade frågorna och verksamhetsledaren formulerar 

svar på dem 

 

Strategiforum 
Under forumet skall tyngdpunkter och innehåll för den nya verksamhetsstrategin 2017-2020 

utarbetas.  Målsättningen med forumet är att samla representanter från avdelningarna och 

distrikten för att tillsammans se hur pågående stämmoperiod och strategi går framåt samt 

sätta oss vid ritbordet för att skissa på innehåll för nästa verksamhetsstrategi  
Strategiforumet ordnas  den 8.10 i Åbo och vi bjuder in svenskspråkiga avdelningar från 

Helsingfors-Nyland. Efter forumet ordnas möjlighet att se pjäsen Kungens tal på Åbo Svenska 

Teater. 

 

 

Händelser  
Hänt:   

 13-17.6 Sommarläger på Brännskär i Nagu 

 16-18.8 Utvidgade ledningsgruppen, Nynäs 

 23.8 Storövning i Kasnäs ordad av Kimitoöns sjöräddare 

 31.8 Ungdomsutskottet 

 5.9 Regionmöte Hitis 
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Kommande händelser: 

 8.9 Regionmöte, Åbo 

 10.9 Efterspaningsövning i Pargas 

 Utbildarutbildning för träningscirkel mot rasism 

 12.9 Regionmöte, Houtskär 

 15-17.9 Hungerdagen 

 9-11.9 FHJ kurs Utö 

 14.9-26.9 Efterspaningskurs i Pargas 

 16-17.9 Grundkurs i Psykiskt stöd 

 

 19-26.9 FHJ 1 Västanfjärd 

 5.10 Åboländsk vänträff 

 19.10 Kurs i Första omsorg 

 19.11 Vännernas fortbildningsdag 

 
 


