
 

 

PROTOKOLL FRÅN ÅLANDS NÄRINGSLIVS HÖSTMÖTE 2021 
 
Datum: Måndagen den 22 november 2021 
Tid: Kl. 11.30–13.00 
Plats: Restaurang Indigo, Mariehamn 
 
1 § Mötets öppnande  
Styrelseordförande Peter Wiklöf öppnade mötet kl 11.30 och hälsade mötets deltagare 
välkomna. 
 
2 § Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till mötets ordförande valdes Peter Wiklöf och till mötets sekreterare valdes Jan-Erik Rask. 
 
3 § Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet 
Konstaterades att mötet var korrekt sammankallat och beslutfört, med annonser införda den 
12.11.2021 i Tidningen Åland och Nya Åland. 
 
4 § Val av två protokolljusterare 
Till protokolljusterare valdes Jonas Svanfelt och Maria Hellman-Aarnio.  
 
5 § Godkännande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkändes. 
 
6 § Fastställande av budget, verksamhetsplan och medlemsavgifter för kommande 
verksamhetsår 
Vd Jan-Erik Rask föredrog Ålands Näringslivs upplägg för budget, verksamhetsplan samt 
medlemsavgifter för verksamhetsåret 2022. 
 
Höstmötet omfattade styrelsens förslag på budget, verksamhetsplan samt oförändrade 
medlemsavgifter i enlighet med bilaga A. 
  
7 §   Beslut om antalet styrelsemedlemmar samt fastställande av 
          styrelsemedlemmarnas eventuella arvoden för följande kalenderår. 
Mötet beslutade hålla antalet styrelsemedlemmar och arvoden oförändrade enligt 
valberedningens förslag.  
 
8 § Val av medlemmar i styrelsen samt suppleanter  
Mötet beslutade omfatta valberedningens förslag till medlemmar av styrelsen och dess 
mandatperioder i enlighet med bilaga B.  
 
9 §  Tillsättande av utskott samt val av medlemmar för följande kalenderår 
Mötet beslutade tillsätta utskottens medlemmar enligt valberedningens förslag i bilaga B. 



 

 
 
10 § Val av revisor och revisorssuppleant för följande kalenderår 
Mötet valde Fanny Johansson (CGR) till ansvarig revisor och PwC till revisorssuppleant, enligt 
bilaga B. 
 
11 § Övriga ärenden framförda av styrelsen 
Inga övriga ärenden noterades.  
 
12 § Mötets avslutande 
Höstmötet avslutades kl 12.00 av ordförande Peter Wiklöf. 
Efter mötet bjöds deltagarna på lätt lunch samt föredrag av Ålands riksdagsman Mats 
 Löfström som inbjudits för att ge en översikt av aktuell lagstiftning samt för  
 Landskapet Åland heta frågor såsom hanteringen av skattegränsen mm. 
 

 
 
 
 

_______________________  _______________________ 

Peter Wiklöf    Jan-Erik Rask 

Ordförande    Sekreterare 

 

Justerat och godkänt: 

 

 

 
_______________________  _______________________ 
Jonas Svanfelt    Maria Hellman-Aarnio 


