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Verksamhetsöversikt

Sjökvarteret i Mariehamn, är en av Mariehamns stad helägd stiftelse som har till uppgift att

bevara och främja åländska traditioner och kultur inom olika områden förknippade med

kust- och sjöliv, båt- och skeppsbyggeri och annat hantverk samt presentera och göra detta

tillgängligt för allmänheten-

Allmänt

I Sjökvarteret finns det fortsatt fyra olika utställningar, båt- och skeppsbyggerimuseet,
båken, motormuseet och masthugget.

Precis som under tidigare år arrangerades tjärmarknaden, Sjödagarna, Hiroshima kvällen,

skördefesten och julmarknaden. I samband med Sjödagarna ordnades piratrundor för barn. I

kvarteret har besökare tillgång till kostnadsfri internetuppkoppling (WiFi).

Flera båtbyggare, smeder och hantverkare har varit verksamma i Sjökvarteret. Silversmeden
Per- Åke iohansson har varit verksam iSjökvarteret iflera år och metallkonstnären Zygeda

Jurgutyte påbörjade bygget av sin verkstad under hösten. Även båtbyggare Hans Holmström
och Kenneth Holmström är verksamma iSjökvarteret sedan flera år.

Under fjolåret färdigställdes Guldvivas utbyggnad och Sea Designs lokal övertogs av konstnär
Jonas Wil6n. Bland ideella föreningar som verkar i kvarteret kan nämnas Skeppsföreningen
Albanus, Ålands Skötbåtsfören ing, Hantverka rföreningen Östra Smedjan, Förbundet Ålands
Sjödagar, Ålands Trämotorbåtar, föreningen Alanta och föreningen Sjöfararkapellet. Även
Ålands Natur & Miljö samt Ålands Naturskola hyr lokal iSjökvarteret.

Under året genomförde föreningen Alanta förberedande åtgärder inför kommande
jaktbygge i Sjökvarteret. Under Sjödagarna ställde föreningen bland annat ut en modell och
ritningar i Sjökvarterets ena hall. För övrigt visades bänkar och övriga hantverksprodukter
upp i Sjökvarteret.

Före årsskiftet inledde Stiftelsen Emelia diskussioner med Sjökvarterets styrelse gällande
passande plats iSjökvarteret inför kommande bygge av skutan Emelia. Gävle hamn gjorde
ett välkomnat studiebesök iSjökvarteret under sensommaren. Under slutet av året
beviljades Sjökvarteret, tillsammans med 21 andra hamnar i närregionen, EU-medel för
finansiering av flytbryggor och servicehus inom ramen för projekt Seastop.

VD arbetade under hösten fram en ny hemsida vilken lanserades före årsskiftet.
Sjökvarterets facebooksida uppdaterades kontinuerligt under året och sammanlänkades
med den nya hemsidan. På så sätt blev Sjökvarteret under året mer up-to-date när det gäller
marknadsföringen via webben.



Den nuvarande VD:n Janna Johansson anställdes i mitten av mars 2017.

Ekonomi

Ekonomiskt visar räkenskapsperiodens resultat ett underskott pä 2!43,77 euro (- 7843,87 år

2016). Budgeterat resultat för är 2Ol7 var 0 euro.

Stiftelsens styrelse

Stiftelsens styrelse utsågs av Stadsstyrelsen i Mariehamn året dessförinnan och år 2OL7 har

styrelsen därmed fortsättningsvis bestått av:

Ordinorie styrelsemedlemmor Personligo suppleanter

Donny lsaksson Siv Forsbom

Lisa Gustavsson Sune Axelsson

Anna Holmström Böge Holmberg

Mats Örblom Jan Dolke

Karl-iohan Fogelström llze Röholm

Donny lsaksson har varit ordförande och Lisa Gustavsson vice ordförande.

Aruoden tlll stiftelsens styrelse och verkstöllonde dircktfu somt sommorpersonol.

Den sammanlagda arvodesandelen uppgår till 39 25t,96 euro för år 2017.

Styrelsens ve*somhet
Under år 2017 har styrelsen haft totalt tretton styrelsemöten. Stiftelsen Sjökvarteret

tillämpar samma arvoden som stadens olika nämnder tillämpar. Principen att

styrelsemedlem marna i stadens nämnder och stadens hel- eller majoritetsägda aktiebolag

ska arvoderas omfattar också stadens stiftelser. För verksamhetsåret 2017 har styrelsen

kraftigt reducerat antalet styrelsemöten ijämförelse med året innan.

Då stiftelsens VD inleder sitt andra år i Sjökvarteret bedömer styrelsen att stiftelsens resultat

för år 2018 kommer att visa positivt resultat.

Understöd eller vederlogsf rio ekonomisko fördelor
lnga understöd eller vederlagsfria fördelar har givits till den snäva närståendekretsen. lnga

transaktioner med närståendekretsen har förekommit.



Penninglån, sökerheter och ansvorslörbindelser med närståendekretsen

lnga penninglån, säkerheter och ansvarsförbindelser har givits den snäva nä rståendekretsen.

VD och Revisor

Janna Johansson är anställd som VD sedan 75 mars 2O77.

Redovisning och bokföring handhas av Aktiva Redovisning Ab. Revisor är Tage Silander

(GRM) och revisorssu ppleant Kjell Jansson (GRM).

Plonering och fromtidsutsikter
Sjökvarteret fortsatte under året arbetet inom EU projektet Seastop som syftar till att utöka

servicenivån för gäst- och besökshamnar. För Sjökvarterets del betyder detta inom snar

framtid bland annat möjligheten till utökade båtplatser med flytbryggor och nya

angöringsställen. Därutöver kommer även skyltningen i området att uppdateras inom ramen

för projektet.

Utöver detta kommer VD att ta fram en helhetsplan för Sjökvarteret i vilken ingår planering

för ytterligare evenemang, kommande skutbyggen, kursverksamhet, roddbåtsuthyrning,
promenadstråk, Båkens användn ingsändamål samt renovering och uppgradering av

kontor/museument16 inklusive servicefaciliteter. VD kommer samtidigt att planera för en

uppgradering av verksamheten miljömässigt.

Mariehamn den 26 mars 2018
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