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ÅI
Ålands Idrott, konstituerande styrelsemöte
Ålands Sjöfartsmuseum kl. 20.15-21.00
Närvarande:

Frånvarande:

Ej beslutande:

Anders Ingves, ordförande
Björn Ekstrand
Mathias Eriksson
Kirsi Jansson
Katarina Sundberg
Peter Wahlstedt
Erica Öström
Fanny Eriksson
Kim Gylling
Malin Ringbom

AI
BE
ME
KJ
KS
PW
EÖ
FE
KG
MR

Annica Östermalm, vikarierande sportchef
Lena Eriksson, idrottskonsulent
Linus Andersson, idrottskonsulent

AÖ
LE
LA

Ärenden:

§ 33/22

Konstituering av styrelsen
Föreslogs att Kirsi Jansson väljs till förbundsstyrelsens vice ordförande.
Beslut: Kirsi Jansson valdes enhälligt till förbundsstyrelsens vice ordförande.

§ 34/22

Tillsättande av arbetsgrupper för 2022-2023
AÖ förslog samma arbetsgrupper som 2021-2022. Under gruppernas
namn ser man vilka som ingått i grupperna under 2021-2022.
Fördelning:
KJ, KG, ME + sakkunnig Jenna Gestranius (under föräldraledigheten) +
sportchefen
Jämställdhet:
FE, PW, Thomas Sjöman (ej styrelseledamot längre) + en
idrottskonsulent
Livslångt idrottande, som förgrenas i
- Breddidrott:
BE, MR, PW + Emma Falander (utanför styrelsen) + en
idrottskonsulent
- Elitidrott:
KS, BE, FE, Thomas Sjöman (ej styrelseledamot längre) + en
idrottskonsulent

Trygg idrott - utskottet: Sportchefen, styrelsens ordförande, samt vid
behov en eller flera idrottskonsulenter som sportchefen utser.
Alla styrelseledamöter föreslogs fundera över om de önskar några
ändringar i arbetsgrupperna eller önskar byta grupp samt om behov
finns att ta in personer utanför styrelsen. Ändringsförslag eller
önskemål skickas per e-post till AÖ senast en vecka före nästa möte.
AÖ föreslog också att 2021-2022 års arbetsgrupper (exkl. Thomas
Sjöman) kan sammanträda vid behov tills nya grupper är tillsatta.
Beslut: Arbetsgrupper enligt förslag. Beslöts att alla styrelseledamöter skickar
förslag och önskemål gällande vilka arbetsgrupper de önskar ingå i till
AÖ senast 12.4 samt att 2021-2022 års arbetsgrupper (exkl. Thomas
Sjöman) kan sammanträda vid behov tills nya grupper är tillsatta.
§ 35/22

Behandling av attestordning
Attestordningen ska årligen godkännas på den nya styrelsens första
möte.
AÖ presenterade ett förslag till attestordning, som är oförändrad från
tidigare (§ 38/21).
Beslut: Attestordningen, Bilaga § 35/22, godkändes.

§ 36/22

Förbundets namnteckningsrätt
Enligt stadgarna: ”Förbundets namn tecknas av styrelsens ordförande
eller sportchefen vardera ensamt samt av den som av styrelsen har fått
en särskild beviljad personlig rätt att teckna namnet ensam.”
AÖ föreslog att AI registreras istället för Edgar Vickström som
förbundets stadgeenliga namntecknare. Utöver ordförande är AÖ och
ordinarie sportchef Jenna Gestranius namntecknare.
Beslut: Istället för Edgar Vickström registreras AI som förbundets stadgeenliga
namntecknare.

§ 37/22

Kommande möten
Beslut: 19 april kl. 17:30-19:30, Neptunigatan 21
9 maj kl. 17:30-19:30, Idrottens Hus

Mariehamn den ___/___2022

Mötesordförande

Sekreterare

___________________

_____________________

Anders Ingves

Annica Östermalm

