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DISTRIKTSSTYRELSENS MÖTE 16.3.2016 
 

Distriktsstyrelsen sammanträdde onsdagen 16.3 kl. 18.00 i Åbolands sjukhus mötesrum. I 

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

Johansson, Marcus Holmström, Göra Peltonen, Andrea Södergård, Kristina von Weissenberg 

och Inger Wiklén per Skype 

Frånvarande: Anne Peltonen, Sari Karrila, och Daniela Sundberg. 

 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2015 

Styrelsen godkände verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2015 undertecknades. 

Styrelsen föreslog att årets vinst på 44 833,82 € överförs till det egna kapitalet.  

Styrelsen fick ta del av revisorns rapport. 

Styrelsen konstaterade att det mesta av den planerade verksamheten kunnat genomföras trots 

öppnanden av flyktingförläggning i Nagu. Verksamhetsplanen och bokslut kan läsas i sin helhet 

på distriktets rednet sida. 

 

Årsmötet 16.4 i Korpo, Gjallarhorn 

Programmet för årsmötet godköndes enligt följande 

Program: 

12.00  Korpo ordförande Inger Wiklén önskar välkommen 

Lunch  

13.15  Röda Korset och det internationella läget i världen, Andreas von Weissenberg, 

chef för Internationellt bistånd, Finlands Röda Kors 

14.00  Musikprogram och utmärkelser 

14.20  Stadgeenligt Årsmöte 

15.00  Kaffe 

15.15  Kort översikt av centralstyrelsens viceordförande Christel von Frenckell-Ramberg 

 

Information om flyktingsituationen samt om Nagu nödboende  

Migrationsverket har meddelat att Åbolands distrikt inte i detta skede får uppdrag för Pargas 

Norrgårds. Avtalet med Migrationsverket säger att vi skall ha mottagningsverksamhet vilket vi 

inte kan uppfylla i och med detta beslut. Styrelsen diskuterade situationen och återkommer till 

ärendet på sitt nästa möte 

 

Projektet Starttivoimaa 

Åbolands distrikt har meddelat intresset om att delta i projektet ”Starttivoimaa” som handlar 

om integrering av flyktingar med uppehållstillstånd (eller kvotflyktingar). Vi får 50 % av en 

person lön tillsammans med V-S piiri att jobbamed detta i 3 års tid. Personen kan placeras hos 

oss och mitt förslag är att vi integrerar ”tjänsten” med mottagningsenheten för att stöda 

integrering. Styrelsen beslöt att inte delta i projektet på grund av Migrationsverkets beslut om 

Norrgårds asylförläggning. 

 

 

Distriktet har sökt följande bidrag:  

o Åbo stad, sökt 3600 € för ergonomiska kontorsbord, beslut 1500 € 

o Svenska kulturfonden konstnärer och kulturarbetare för flyktingar 700 €, 

beviljat 700 € 

o Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Sommarläger 4000 € 

o Stiftelsen 7:de Mars fonden program för asylsökande ungdomar 4500 € 
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Händelser  

Hänt: 

  14.2 Vändagen, Årets vän 

 23.2 och 25.2 Ystäväkurssi Pargas 

 4.2 Tulijan tukena ja ystävänä, Pargas 

 4-5.3 Grundkurs i Psykiskt stöd 

 8 och 10.3 Vänkurs, Dalsbruk 

   

Kommande händelser: 

 12.3 Gruppledarseminarium 

 21-27.3 Veckan mot rasism 

 6.4 Första responskurs nr 1 startar 

 9-10.4 Vapepa seminarium Egentliga Finland 

 9-10.4 Finlandssvensk vänträff i Åbo 

 16.4 Årsmöte I Korpo 

 9-15.5 Rödakorsvecka 

 11.5 Öppet hus på distriktet 

 13-17.6 Sommarläger på Brännskär i Nagu 

 

 


