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§ 1 Sammanträdets beslutsförhet och laglighet
Förbundsstämman § 1, 20.5.2022

Kallelse ska sändas minst sju dagar före sammanträdet till varje stämmorepresentant och till de
personer som har såväl närvaro- som yttranderätt.
Förbundsstämman är beslutför då minst två tredjedelar av kommunerna är representerade och
dessa sammanlagt representerar över hälften av det sammanlagda röstetalet.
Sammanträdet öppnas av den stämmorepresentant som längst innehaft ett
förbundsstämmouppdrag i kommunförbundet och denna leder ordet tills ordföranden och
resten av presidiet valts. Om flera representanter tillhört förbundsstämman lika lång tid, utövas
ordförandeskapet av den representant som är äldst av dessa.

Beslut
Brage Wilhelms, den ledamot som längst innehaft ett stämmouppdrag i förbundet, öppnade
mötet och hälsade alla närvarande välkomna.
Konstaterades att kallelse publicerat på Ålands kommunförbunds webbplats 9.5.2022 och
samma dag skickats ut till delegater och medlemskommuner.
Efter förrättat namnupprop kunde konstateras att 13 av 15 kommuner är representerade och 44
av 46 röster samt 20 ledamöter varav 18 ordinarie och 2 ledamöter.
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och till antalet närvarande ledamöter och
medlemskommuner beslutfört.
---
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§2

Protokolljustering

Förbundsstämman § 2, 20.5.2022
För justering av dagens protokoll utses två protokolljusterare.
Protokolljusteringen äger rum måndagen den 23.5.2022 kl 10 vid Förbundskansliet, numera
beläget i kommungården i Finström, Skolvägen 2, 22410 GODBY
Beslut
Runar Karlsson och Dorita Lindhom valdes till protokolljusterare

---
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§3

Val av förbundsstämmans presidium för år 2022

Förbundsstämman § 3, 20.5.2022

Förbundsstämman väljer ett presidium som består av ordförande och högst två vice ordförande
bland sina ledamöter i enlighet med 40 § kommunallagen. Väljs två vice ordförande ska en
förste och en andre vice ordförande utses. Presidiet väljs för ett år i sänder. Hela presidiet utses
vid samma valförrättning.
Presidiet ska väljas vid kalenderårets första sammanträde.
Enligt förvaltningsstadgan för Ålands kommunförbund ska förbundsstämman ha två vice
ordförande.
Förslag av Mathias Sandberg att Niklas Eriksson utses till ordförande och att Anders T Karlsson
utses till viceordförande
Förslag av Dorita Lindholm att Johan Lindholm utses till viceordförande
Förslagen understöddes av Gun Holmström
Beslut
Förbundsstämman beslöt enhälligt att utse Niklas Eriksson till ordförande, Anders T Karlsson till
1:a viceordförande och Johan Lindholm till 2:a viceordförande för Ålands kommunförbunds
förbundsstämma 2022.
Brage Wilhelms överlämnade ordförandeskapet till Niklas Eriksson, som för egen del tackade för
det fortsatta förtroendet och välkomnade de två nyvalda viceordförandena
---
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§4

Val av förbundsstyrelse för perioden 2022-2023

Förbundsstämman § 4, 20.5.2022

Förbundsstyrelsen består av minst sex medlemmar jämte personliga ersättare (9 §
grundavtalet). Förbundsstämman väljer ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare
för två år. Styrelsen ska utses så att landskapets olika delar blir företrädda.
Förbundsstyrelsen har under perioden 2020–2021 bestått av sju medlemmar.
Ledamöter:
Gun Holmström, ordförande
Sven-Anders Danielsson, viceordf.
Tage Eriksson
Lars Häggblom
Kennet Lundström
Rosa Salmén
Dorita Lindholm

Ersättare:
Lemland
Julia Lindfors
Finström
Per Lycke
Jomala
Carina Aaltonen
Hammarland Susanne Fagerström
Sottunga
Björn Rönnlöf
Saltvik
Henry Lindström
Sund
Kjell Berndtsson

Lemland
Finström
Jomala
Eckerö
Sottunga
Saltvik
Geta

Beslut
Förbundsstämman beslöt enhälligt utse en förbundsstyrelse för perioden 2022-2023 med
följande sammansättning.
2022-2023
Ledamöter:
Ersättare:
Gun Holmström, ordförande Sven-Julia Lindfors
Anders Danielsson,
viceordf.
Per Lycke
Pia Eriksson
Lars Häggblom
Ann-Sofi Stjernfeldt
Susanne Fagerström
Kennet Lundström
Björn Rönnlöf
Rosa Salmén
Henry Lindström
Kjell Berndtsson
Dorita Lindholm

---
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§5

Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2021

Förbundsstämman § 5, 20.5.2022
Verksamhetsberättelse inklusive bokslut ska överlämnas till förbundsstämman före utgången av
juni månad enligt 68 § kommunallagen.
Revisorerna avger årligen berättelse med redogörelse för resultatet av den revision som gäller
verksamheten under föregående år. Berättelsen ska innehålla särskilt utlåtande i frågan om
bokslutet bör godkännas och ansvarsfrihet beviljas.
Bilaga 1: Balansbok 2021

Beslut
Förbundsstämman beslöt att teckna revisionsberättelsen till kännedom.
Förbundsstämman godkände Bokslutet för 2021
Förbundsstämman beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.
Förslag av Runar Karlsson att Förbundsstämman ger förbundsstyrelsen i uppdrag att utgående ifrån den
kommunala finansieringsprincipen såsom den finns beskriven på s.9 i 2021 års bokslut rikta en skrivelse till
Ålands Landskapsregering och till samtliga lagtingsledamöter där man belyser att landskapsandelarna till
kommunerna varit oförändrade under lång tid trots att befolkningen ökat och trots att åldersstrukturen i
kommunerna förändrats.
Sedan 2015 har Ålands Landskapsregerings verksamhetskostnader ökat med 25%, och motsvarande
ökning borde ha skett till Landskapsandelarna.
Förslaget understöddes av Mathias Sandberg
Förbundsstämman beslöt enhälligt att omfatta Runar Karlssons klämförslag och ge det som ett uppdrag till
förbundsstyrelsen.

--Mötet avslutades kl 14.51, och ordförande konstaterade att Eckerö kommun står i tur att vara värd för
höststämman 2022.
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