
 

 

Österbottens organisationsdelegation 
Tid: 13.4.2022 kl. 13–15.05  

Plats: Teams  

 

Närvarande Ordinarie medlem   Ersättare   

Organisations- och 
föreningsmedlemmar 

Allmän hälsa och välfärd     

 Kirsi Ikäheimonen  (x)   

 Markku Pulli  (x) Tuula Jäntti (x) 

 Ari-Pekka Toivari  (x) Bengt Beijar ( ) 

 Patient- och anhörigorganisation    
 Jarmo Luoma  (x)  Kurt Jäntti ( ) 

 Markku Suoranta (x)   

 Henna Minkkinen  (x) Jukka Heiskanen ( ) 

 Organisation för personer med 
funktionsnedsättning 

   

 Marjo Luomanen (x) Tina Holms  (x) 
 Bengt Ahlvik  (x) Anna Caldén ( ) 

 Hanna Lahti (x)  Markku Kallio  ( ) 

 Organisation för psykisk hälsa och anhöriga 
till klienter 

   

 Christer Rönnlund ( )    

 Leena Pakkanen  (x)    

 Organisation inom barn- och familjearbete 
samt ungdomsorganisation 

   

 Eeva-Maria Latva-Rasku  (x)  Rui Rocha  ( ) 

 Marko Miesmaa ( )   

 Organisation för äldre    
 Pia Berg  (x)  Patrick Ragnäs ( ) 

 Kultur och   
kulturell mångfald 

   

 Mikaela Smedinga ( )   

 Sahra Mohamud  (x)   

 Harri Niskanen (x)  Raija Koivisto  ( ) 

 Näringsliv    
 Tommi Mäki  ( )  Markus Sjöholm ( ) 

 Natur, miljö och hållbar utveckling    
 Sonja Grönholm (x)  Carl-Anders Lundberg ( ) 

 Konsumenter, byar och invånare    
 Ritva Mertaniemi (x)    

 Säkerhet och beredskap    
 Marja-Riitta Vest (x)    

 Rolf Sund  ( ) Kirsi Wik  ( ) 

 Leader-verksamhet    
 Matti Jaskari   ( )   

 Mathias Högbacka  ( ) Piritta Syrjälä (x) 

Experter Samkommunen för Österbottens 
välfärdsområde  

   

 Sari West ( ) Tuija Kivioja (x) 
 Regionförvaltningsverket i Västra och Inre 

Finland 
   

 Harri Varhama ( ) Esa Huolman ( ) 



 

 

 NTM-centralen i Österbotten     
 Iiris Ranta ( )  Petri Svanbäck ( ) 
Österbottens 
förbund 

Landskapsstyrelsen     

 Henrik Antfolk (x) Riitta Pääjärvi-Myllyaho () 
 Personal    
 (Beredare) Lotta Pitkänen (x)   
 Irina Nori (x)   
 Varpu Rajaniemi ( )   

 

Protokoll: 

1. Öppnande av mötet samt konstaterande och presentation av de närvarande 

 

Mötesordförande öppnade mötet. Till dess att delegationen hade konstituerat sig leddes ordet av 
Henrik Antfolk, som representerar den som sammankallat mötet. 
 
De närvarande presenterade sig och antalet närvarande konstaterades. 
 
Lotta Pitkänen presenterade organisationsdelegationens verksamhet. 
 
Beslut:  
Organisationsdelegationen antecknade informationen för kännedom.  
 

2. Godkännande av föredragningslistan 

Beslut:  

Föredragningslistan godkändes.  

 

3. Konstituering av Österbottens organisationsdelegation  

 
Beslut:  

Organisationsdelegationen utsåg Henna Minkkinen till ordförande och Kirsi Ikäheimonen till vice 
ordförande.  

Organisationsdelegationen utsåg Lotta Pitkänen till sekreterare.  

Organisationsdelegationen utser ett sekretariat, som ska förbereda delegationens möten och 
annan verksamhet. Till sekretariatet utsågs Henna Minkkinen, Tuula Jäntti, Markku Pulli, Kirsi 
Ikäheimonen, Leena Pakkanen och Irina Nori. 

Organisationsdelegationens mötes- och verksamhetspraxis godkändes med tillägget att antalet 
möten per år ska vara åtminstone fyra.  
 

- Mötesschema: åtminstone 4 möten per år  
- Mötesplats: Teams eller Österbottens förbund och Teams. Möten kan hållas helt på distans. Om 

mötet hålls i Österbottens förbund, finns det också möjlighet att delta på distans.  
- Möteskallelse: 1 vecka före per e-post. 
- Protokollet justeras alltid vid följande möte.  
- Tvåspråkigt arbetssätt: 



 

 

o Skriftligt material på svenska och på finska 
o Medlemmarna använder sitt modersmål 
o Ingen tolkning, ordföranden/beredaren sammanfattar diskussionen på mötet 
o Föredragningslistor och protokoll skrivs på båda språken 

- Även ersättarna har rätt att närvara vid mötet, men om den ordinarie medlemmen är närvarande 
ska denna utöva sin rösträtt och ersättaren närvara på distans.  

- Organisationsdelegationen kan själv komplettera eller ändra sin sammansättning under 
mandatperioden. Landskapsstyrelsen underrättas om kompletteringarna och ändringarna.  

- Efter varje möte har medlemmarna möjlighet att ge synpunkter på mötet och idéer för 
delegationens verksamhet. Länk till blanketten: https://www.lyyti.fi/questions/63afe55103 

 

Beslut om mötesdatumen våren 2022 – togs upp till diskussion i slutet av mötet.  
 

4.  Hantering av personuppgifter om organisationsdelegationens medlemmar 
 

Av uppgifterna om Österbottens organisationsdelegations medlemmar bildas ett personregister vid 
Österbottens förbund. EU:s dataskyddsförordning ska tillämpas på detta register. Beskrivningar av 
behandlingsprocessen och efterlevnaden av principerna för dataskydd finns på Dataskydd » Obotnia. 

Beslut:  

Österbottens organisationsdelegation antecknar beskrivningarna av behandlingsprocessen och 

efterlevnaden av principerna för dataskydd för kännedom. Vid mötet lämnar medlemmarna i 

Österbottens organisationsdelegation muntligt sitt samtycke till att Österbottens förbund behandlar de 

personuppgifter (namn, personsignum, e-postadress, adress- och bankuppgifter) som är nödvändiga för 

gruppens verksamhet. Av frånvarande och ersättare inhämtas samtycke per e-post. 

 

De personer som är närvarande vid mötet ger sitt samtycke till att deras e-postadress kan delas med 

andra medlemmar i organisationsdelegationen. Andra kommer att tillfrågas om samtycke per e-post. 

De personer som är närvarande vid mötet ger sitt samtycke till att foton från delegationens möten eller 

evenemang publiceras i förbundets informationskanaler. Andra kommer att tillfrågas om samtycke per 

e-post. 

Förbud mot att visa e-postadresser och publicera bilder skickas per e-post till Österbottens förbund: 

lotta.pitkanen@obotnia.fi. 

5. Verksamhetsstadga för organisationsdelegationen 

Organisationsdelegationen behandlade utkastet till verksamhetsstadga och gav sina kommentarer.  

Det påpekades att målen i verksamhetsstadgan uppdateras om de omformas ytterligare. I 
verksamhetsstadgan skrivs också in att organisationsdelegationens protokoll med bilagor finns 
tillgängliga på landskapsförbundets webbplats.  

Det framfördes önskemål om att också medlemmarnas e-postadresser ska vara offentliga på 
webbplatsen, men det konstaterades att detta inte berör verksamhetsstadgan.  

Beslut:  

https://www.lyyti.fi/questions/63afe55103
https://www.lyyti.fi/questions/63afe55103
https://www.obotnia.fi/om-oss/dataskydd/
mailto:lotta.pitkanen@obotnia.fi


 

 

Verksamhetsstadgan godkändes med tillägget att organisationsdelegationens protokoll med bilagor 
finns tillgängliga på Österbottens förbunds webbplats och målen i verksamhetsstadgan uppdateras. 
Verksamhetsstadgan föreläggs landskapsstyrelsen för godkännande.  

6. Arbetsgruppen Österbottens föreningar i sote 
 

Arbetsgruppen Österbottens föreningar i sote var verksam under den förra organisationsdelegationens 
mandatperiod. Kirsi Ikäheimonen, gruppens samordnare och verksamhetsledare för Vasa 
Settlementförening r.y., redogjorde för gruppens verksamhet och aktuella frågor.  
 

- Gruppen har som mål att vidareutveckla samarbetet mellan föreningarna och stärka 
organisationsdelegationen.  

- Gruppen har sammanträtt varje eller varannan månad. Följande möte hålls den 12 maj tillsammans 
med Österbottens välfärdsområde. Frågor kan skickas till Kirsi Ikäheimonen.  

- Ikäheimonen sade att samarbetsavtalet med välfärdsområdet gavs bred spridning. Det har på 
organisationsdelegationens vägnar undertecknats av Markku Suoranta och Markku Pulli och på 
Österbottens välfärdsområdes vägnar av Erkki Penttinen.  

- Tuija Kivioja, organisationskoordinator vid Österbottens välfärdsområde, berättade om verksamheten. 
Hon konstaterade att det är viktigt att tillsammans hitta sätt att samarbeta och utveckla 
erfarenhetsverksamheten inom den egna organisationen och tillsammans med föreningarna.  

- Det övervägs att dela in arbetsgruppen i mindre arbetsgrupper. Diskussionen fortsätter på följande 
möte.  
 
Beslut:  
Arbetsgruppen fortsätter sin verksamhet också under den nya organisationsdelegationens 
mandatperiod. Sammansättningen kan kompletteras genom att skicka e-post till Kirsi Ikäheimonen. 
Gruppen förser regelbundet organisationsdelegationen med information.    

 
 

7. Uppgörande av organisationsdelegationens verksamhetsplan 2022–2023  
 

Delegationen gör upp en verksamhetsplan, som godkänns av landskapsstyrelsen. 
Organisationsdelegationen diskuterade i par/smågrupper fokusområden i verksamheten, mål, åtgärder 
samt kommunikation. Utifrån underlaget gör sekretariatet ett utkast till verksamhetsplan. Det är 
möjligt att lämna kommentarer till utkastet fram till den 22 april på delegationens Teams-plattform. 
Sekretariatet presenterar verksamhetsplanen på följande möte. 
 
Beslut:  
 
Organisationsdelegationen godkände att verksamhetsplanen utarbetas som beskrivits ovan, dock så att 

tiden för att lämna kommentarer förlängdes till den 11 maj. Delegationen arbetar vidare på 

verksamhetsplanen vid följande möte. 

 
8. Österbottens delaktighetsarena 2022-webbinarier  

 
Evenemanget Österbottens delaktighetsarena arrangerades för första gången år 2019. På grund av 
coronaviruset omformades evenemanget till en serie webbinarier. Syftet med delaktighetsarenan är att 
samla aktörer i Österbotten för att höra om och diskutera aktuella delaktighetsfrågor. 
Huvudsamarbetspartnern för arenan är Österbottens Föreningar rf.  
 



 

 

Planeringen av motsvarande evenemang år 2022 har startat. Organisationsdelegationens medlemmar 
har möjlighet att vara med och planera. Intresserade kan anmäla sig till Lotta Pitkänen: 
lotta.pitkanen@obotnia.fi 
 
Beslut:  
Organisationsdelegationen antecknade informationen för kännedom. 
 
9. Österbottens landskapsplan 2050: organisationsdelegationens representant i 

konsekvensbedömningsgruppen för landskapsplanen, tema: välfärd 
 

Österbottens förbund har påbörjat uppgörandet av Österbottens landskapsplan 2050. Att bedöma 
konsekvenserna av planlösningen är en väsentlig del av arbetet med att utarbeta planen. En 
konsekvensbedömningsgrupp, som består av centrala myndigheter och organisationer, samlas 
regelbundet under planprocessens gång. Konsekvensbedömningsgruppen för Österbottens 
landskapsplan ska tillsammans med en utsedd konsult och Österbottens förbunds experter bedöma 
konsekvenserna av landskapsplanen. 
 
Organisationsdelegationen ombes utse en föreningsrepresentant till konsekvensbedömningsgruppen 
när det gäller välfärd.  

 
Beslut:  
Föreningsrepresentanten föreslogs vara Mathias Högbacka, som inte var närvarande. Beslöts att om 
han ger sitt samtycke godkänner delegationen utnämningen. Han tillfrågades i efterhand och godkände 
förslaget.  
Organisationsdelegationen utser Mathias Högbacka till föreningsrepresentant i 

konsekvensbedömningsgruppen för Österbottens landskapsplan, tema: välfärd.  

 
10. Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden förelåg.  

 
11. Avslutande av mötet 

Tidpunkten för följande möte bestäms med hjälp av en förfrågan i Doodle.  

Mötet avslutades kl. 15.05.  

mailto:lotta.pitkanen@obotnia.fi

