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INLEDNING
Det blåser snåla vindar med populism samt e3 ”Vi och dom tänkande” och det ställer stora krav på
samhället och folkbildningen. Folkbildningen är en vik>gt grund för demokra>n. Demokra>n är
inte perfekt, den kräver en stark bildningsverksamhet som skapar förutsä3ningar för folk a3 vara
delak>ga och kunna relatera >ll omvärlden. Bildningsförbunden och övrig tredje sektor har en
vik>g roll i a3 stärka medborgarnas egenmakt/empowerment så a3 de kan påverka samhället och
sin egen livssitua>on.
Folkbildningen kan ses som en del av vuxenutbildningen som har som mål a3 ge människor
möjlighet a3 utvidga sina kunskaper och utveckla kompetens i syGe a3 främja personlig utveckling,
demokra>, jämställdhet, hållbarhet och människors lika värde.
E3 av de vik>ga uppdragen för folkbildningen är a3 skapa olika former av arenor för människor a3
mötas, byta erfarenheter, lära och ha kul.
Behovet av upplysning, reﬂek>on och problema>sering är större än någonsin då dagens samhälle
överöses med informa>on. A3 stärka människors kompetens a3 vara medie- och källkri>ska är en
vik>g del i arbetet för folkbildningen. Folkbildningen kan göra en stor insats i arbetet med a3 skapa
goda förutsä3ningar för alla medborgare a3 ta ansvar för det gemensamma samhällets utveckling,
genom kri>sk granskning, opinionsbildning, genom kunskap och reﬂek>on samt genom
erfarenhetsutbyte och samtal. ABFs verksamhet bygger på Ålands lag för bildningsförbunden.
”Landskapets stöd ,ll det fria bildningsarbetet ska ha ,ll sy5e a6 främja livslångt lärande, e6
ak,vt medborgarskap och demokra, samt verksamhet i medborgarsamhället.”
Landskapslag (2009:54) om landskapsbidrag ,ll bildningsförbund
För ABF gäller a2 folkbildningen ska:
Vara en ak>v samhällsaktör.
Vara >llgänglig för alla.
Ske >llsammans med andra.
Ha sin grund i a3 kunskaper och bildning stärker människor.
Årets verksamhet har innehållit en mängd olika samarbeten, projekt och akFviteter. ABF har
med små medel en omfa2ande och bred verksamhet.
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MEDLEMMAR
ABF har 33 medlemsföreningar, en förening har lagt ned och två nya har kommit >ll.
Medlemsantalet ligger på ca 6450 enskilda medlemmar.
Medlemsföreningar
1. Anställda vid Ålands traﬁkavdelning r.f. - JHL
2. Ahveniset r.f.
3. Emmaus r.f.
4. FFC: s lokalorganisa>on r.f. - Finlands Fackföreningars centralorganisa>on)
5. Finlands Sjömansunions Ålands avdelningen r.f.
6. Företagsam skärgård r.f.
7. Klubbhuset Pelaren - Fountainhouse r.f.
8. Kulturföreningen Katrina r.f.
9. Mariehamns Bokarbetare r.f Industrifacket
10. PAM Servicefacket r.f.
11. PAU Post och logis>kunionen Ålandsavdelningen r.f.
12. PusselFamiljen r.f.
13. Regnbågsfyren r.f.
14. Rädda Barnen på Åland r.f.
15. SKUNK- skärgårdsungdomarnas intresseorganisa>onen r.f.
16. Super (närvårdarna) r.f.
17. Swingskeppet r.f.
18. Vård i livet r.f.
19. Waldorf Åland r.f.
20. Ålands Au>smspektrumförening r.f.
21. Ålands Byggnadsförbund r.f.
22. Ålands Feministparaply rf.
23. Ålands Intresseförening för psykisk hälsa r.f. - Reseda
24. Ålands Kemiska arbetarföreningen r.f. - Industrifacket
25. Ålands Kommunalanställda r.f. - JHL
26. Ålands Landskapsanställda r.f. - JHL
27. Ålands Li3eraturförening r.f.
28. Ålands Livsmedelsarbetare lokalavdelning r.f.
29. Ålands Metallarbetare fackavdelning r.f.
30. Ålands Mångkulturella förening r.f.
31. Ålands Natur & Miljö r.f.
32. Ålands Neurologiska förening r.f.
33. Ålands Socialdemokrater r.f.
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PERSONAL OCH STYRELSE
Mia Hanström har arbetat som verksamhetsledare på 55 % av hel>d.
Bokföringen sköts som en köptjänst av JanMar ab / Maria Malmberg.
ABF är anslutet >ll företagshälsovården genom Cityläkarna.
Ordförande: Ing-Mari Heikfolk. Vice ordförande: Fredrik Johansson.
Styrelsemedlemmar: Jan Andersson, Henrik Lagerberg, Maria Nummelin, Jenny Lindgren och Soﬁa
Enholm.
Suppleanter: Johan Stark, Harry Rönnberg och Maj-Len Karlberg.
Under året har 9 styrelsemöten hållits.
REPRESENTANTSKAPSMÖTE
Representantskapsmötet hölls den 19 mars och samlade 12 personer och representerade 13
medlemsföreningar. Elin Sundback, ny ombudsman på Åland för PAM servicefacket presenterade
sig och varför fackets kampanj för a3 få ﬂer a3 organisera sig är vik>g.
MEDLEMSSKAP
* ABF-Åland är medlem i Leader Åland r.f.
* ABF-Åland är medlem i ABF-Norden och genom de3a också i IAWEA. ABF-Norden äger
Nordenskolan och Geneveskolan.
* ABF-Åland är medlem i Bildningsalliansen en paraplyorganisa>on för den svenskspråkigt fria
bildningen i Finland.
* ABF-Åland är medaktörer i nätverket bärkraG.ax.
OLOF PALMES MINNESFOND
E3 s>pendium på 500 € delades ut >ll Maria Nummelin för deltagande i Genevskolan, en
folkhögskolekurs om fackets och folkrörelsernas möjligheter a3 påverka i en globaliserad värld,
sammanlagt ca tre veckor med huvudkursen i Schweiz under ILO:s arbetskonferens 14/5-13/6.
Maria höll en öppen temakväll och informerade om sina lärdomar.
Fonden har idag ca 2500 € på konto.
INFORMATION
Hemsidan används som en aktuell informa>onspunkt. Det elektroniska nyhetsbrev sändes ut 13
gånger >ll de som prenumererar ca 200 adresser samt >ll Foa-Ås medlemmar.
På några större arbetsplatser skriver de ut informa>onen och sä3er upp A4-aﬃscherna.
Tidningarnas infosidor har ibland använts. ABF har på olika sä3 synts i de olika lokal>dningarna
under året. Facebook är den vik>gaste kanalen a3 marknadsföra evenemang och där ABF har både
en grupp och en gillasida. Gillasidan har över 193 gillamarkeringar och gruppen har 81
medlemmar.
ABF-FÖRENINGSHUSET
ABF-föreningshuset har utvecklats >ll e3 välfungerande föreningscenter där de olika
intressenterna tar stort ansvar så a3 det fungerar. 10 föreningar har regelbundet sina möten i
huset.
Underhyresgäster i föreningshuset:
Sjömansunionens Ålands avdelning delar kontor med PAM servicefacket som tagit huvudansvaret
för FFCs ombudsmannaverksamhet.
SKUNKs RIBS-projekt avslutades i augus> men hyr fortsä3ningsvis rum för 2 anställda och från och
med maj plats för två volontärer. SKUNKs övriga verksamhet har delat kontor med ABF.
Regnbågsfyren har eget rum.
Huset har under året haG över 300 utlånings>llfällen av lokalerna, de ﬂesta är kvällsmöten. I
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lokalerna ﬁnns wiﬁ, skrivare, och en större kopiator med konton för de mest ak>va föreningarna
och utrustning för videokonferens.
I Föreningshuset ﬁnns sopsortering, vilket i e3 hus med så många brukare är något av en
utmaning. Under året har ABF gå3 över >ll Grön el.
För a3 s>mulera studiebesök, gäster och erfarenhetsutbyte för sina medlemsföreningar har ABF
e3 reseavtal med Viking Line som ger 50% raba3 för resor >ll och från Åland. Flera föreningar har
använt sig av de3a.
KURSER, FÖRELÄSNINGAR, SAMTAL OCH STUDIECIRKLAR
Fokus är idag på korta kvällskurser, kvällsseminarier, föreläsningar med eGerföljande samtal,
enskilda studiekvällar, studiecirklar och projek>nriktad bildning.
34 kurs/föreläsnings,llfällen har hållits, 19 studiecirklar och många samarbeten och
bildnings,llfällen i projekMorm har skapats och utvecklats.
ABF har medverkat och deltagit i ﬂera andra bildningsak>viteter och arrangemang som t ex
Alandica Deba2 där föreningen >llsammans med Bildningsalliansen hade e3 bokbord och
genomförde e3 seminarium samt e3 eGersnack på Indigo, på Kulturna2en hade ABF e2
informaFonsbord på Emmaus gård, och var med i en akFvitet med dansioke och Pride med e2
seminarium ring HBTQ och självmord.
Verksamheten tycks ligga rä3 i >den och motsvara de behov och önskemål som ﬁnns i det åländska
föreningslivet. ABF delar inte ut bidrag för kursverksamheten utan erbjuder samarbete, coachning
och sammanhang. Ämnena för möten, kurser och föreläsningar är breda vilket är vik>gt för a3 på
olika sä3 s>mulera e3 livslångt lärande. De ﬂesta ak>viteterna har sin bakgrund i förslag av
medlemsföreningarna och i samarbete med andra såväl egna medlemsföreningar som andra
aktörer, men också enskilda personers ini>a>v tas >llvara. De ﬂesta >llfällen är öppna för alla
intresserade och avgiGsfria, eGersom ABF ser det som vik>gt a3 ha så låg tröskel som möjligt för
a3 kunna delta. Studiecirklarna har en bredd och bygger främst på gruppers egna ini>a>v av a3
komma samman.
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Pollinerande insekter 20 jan med Pernilla Gabrielsson på Kumlinge skola i samband med
utställningen med samma namn
Kaﬀe 23 jan med Donald Boström i samarbete med Hotell och restaurangskolan. Deltagare
25 (15k/10m).
Alkohol och drogpolicyn - diskussionsFllfälle för föreningsakFva 23 jan på Föreningshuset
i samarbete med Folkhälsan. Deltagare 5 (4k/1m)
Lunchsamtal PAF-regler Hur kan de utvecklas? 7 feb på föreningshuset. Deltagare: 5 (4k/
1m).
Lunchsamtal PAF-regler Hur kan de utvecklas? forts. 26 feb på föreningshuset. Deltagare 2
(1m/1k).
Vad är grejen med alkohol? 1 mars föreläsning med Anna Sjöström och panelsamtal med
olika branscher på biblioteket i Mariehamn i samarbete med Folkhälsan. Deltagare 15 (10k/
5m).
AnF social medier? 3 april med Jockum Hildén i samarbete med SKUNK, Rädda Barnen och
Ålands landskapsregering. Deltagare: 20 (12k/8m).
Hur påverkar den nya dataskyddsförordningen din förening? 13 mar på Ålands hotells och
restaurangskola arr. Handicampen.
Kultur på nätet - presentaFon av en E-hälsotjänst 19 mar med Ulrika Lind i samarbete
med Kulturföreningen Katrina. Deltagare 5 (2m/3k).
De nya skärgårdsfärjorna 12 april, på Sjöfartmuseet i samarbete med Ålands Natur och
Miljö och Högskolan på Åland. Deltagare: 70 (80m/10k).
Nordiska modellen, hur kan den räddas? 17 april, Jesper Bengtsson medverkande Camilla
Gunell, Dan Andersson och Elin Sundback. Deltagare: 20 (10k/10m).
Hallongro2an - en kväll om slidsex 18 april med Sandra Dalen >llsammans med
Feministparaplyet.
Snacka om arbete och livet
20 mars Förtroendeman-vad är det?
19 april metoo i arbetslivet
1 maj Facket 100 år.
Tillsammans med Pau , PAM, FFC, Sjömansunionen och Livsmedelsarbetarnas.
Nyﬁken på ﬂaddermöss, naturens kans ny`gaste jägare? 2 juni, Kumlinge skola med
naturguiden Cecilia Wide föreläst och ledde en exkursion. Deltagare: 16 deltagare (6m /
10k) + 3 barn.
Naturens hälsoeﬀekter 4 jun, på biblioteket i Mariehamn med Joseﬁn Wilkins. I samarbete
med Ålands Natur och Miljö.
Bildningen roll i framFdens samhälle 13 juni, medverkande Henrika Nordin,
Bildningsalliansen, Johanni Larjanko, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande. Inom Alandica
Deba3. I samarbete med Bildningsalliansen och ABF Sverige. Deltagare: 8 (3m/5k).
Bildningsseglats; arbetsgruppen för Windjammersbarn och Syltorkestern genomförde
under sommaren seglat med Albanus >ll Herräng på temat swing och hotjazz. Workshops
under seglatsen, program i Sverige. Deltagare: 12 (7k/5m) 5 barn.
Mingelmiddag för tredje sektorn Alandica Deba2; när Deltagare: 20 (15k5m).
Älskade älgar 2 aug med Thorsten Blomquist på Kumlinge. Deltagare: 20 personer (6k/14m)
+2 barn. I samarbete med Jaktvårdsföreningen.
HBTQ förebygger självmord 14 aug. Samarbete med Folkhälsan, Feministparaplyet, Fri från
Narko>ka och Reseda. Inom Åland Pride. Deltagare:49 (30k/19m).
Konkurrenskrabavtalets eﬀekter på arbetslivet och jämställdheten 21 aug med Mika
Helander i Lag>nget. Deltagare: (51) 28k/13m. I samarbete med JHL, Livsmedelsarbetarna,
Pau, Pam, Akava, Akava-Åland, Foa-Å, TCÅ och Tehy.
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När livet inte blir som man tänkt sig! a2 hantera kriser 11 sept i Kyrkby högstadium i
samarbete med Neurologiska föreningen.
#metoo hur går vi vidare? 10 sept arr. Feministparaplyet.
A2 vara anställd i en förening, 11 sept. lunchsamtal på Föreningshuset. Deltagare: 4 k.
Kroppen berä2ar, muskler spänningar och avslappning 30 okt föreningshuset Maria
Nummelin. Deltagare 4k (9 anmälda).
Treparts samarbete - uFfrån e2 internaFonellt perspekFv Vad är ILO? 15 okt Deltagare: 9
(5k/4m)
Lunchmöte om socialmedier inför valet 6 nov Vad behöver e3 poli>skt par> tänka på inför
valet 2019 vad det gäller sociala medier? Vad är vik>gt? Hur kan man kan tänka kring troll
och klickomani? med Mats Adamczak på lag>nget. I samarbete med Socialdemokraterna.
Deltagare: 8 (2m/6k)
Systerskap 19 nov Veronica Palm i samarbete med Feministparaplyet. Deltagare 25 (25k).
A2 skriva insändare 20 nov med Nina Fellman. Deltagare 9 (8k/1m).
Kimchi och Kombucha, den nya vetenskapen om hur tarmbakterierna stärker din hjärna 4
dec på Kyrkby högstadium med Soki Choi i samarbete med Landskapsregeringen,
Mariehamns bokhandel, ÅHS och Ålands HälsoAlterna>v
Europas stjärna en dags workshop om ungdomsutbyten inom Erasmus+ 26 nov med Eelin
Hoﬀström i samarbete med SKUNK och Utbildningsstyrelsen.
#FÖLJA UPPMETOO 8 dec är det e3 år eGer #metoo #ålandockså på Mariehamns bibliotek i
samarbete med Ålands Feministparaply Ca 50-70 deltagare.
INSTÄLLDA
Emo>onera! bearbeta dina erfarenheter av trakasserier med hjälp av krea>va metoder.
24-25 mars, i samarbete med Y3ra Tove Hagström.
Föreningsak>v -hur får vi verksamheten a3 fungera bä3re? 6 nov
STUDIECIRKLAR
Musik Second Wind jazz band VT. Deltagare: 7 (5m/2k) 17 träﬀar 56 >m.
Västsahara VT Deltagare 4/4k). 5 träﬀar 10 >m.
Bokcirkel Godby VT. Deltagare: 8 (8k) 6 träﬀar 12 >m.
Antböte vävcirkel i Saltvik VT. Deltagare: 18 (18k) 16 träﬀar 32 >m.
Bokcirkel Kökar HT/VT. Deltagare: 13 (13k) 9 träﬀar 18 >m.
Antböte vävcirkel i Saltvik HT. Deltagare: 16 (16k) 16 32 >m träﬀar.
Musik Second Wind jazz band HT. Deltagare: 11 (8m/3k) 7 träﬀar 21 >m.
Kom med i vardagen – del 3 Saltvik Deltagare 6 (4k/2m) 5 träﬀar.
Kom med i vardagen – del 4 Saltvik Deltagare 6 (4k/2m) 5 träﬀar.
Vardagssamtal-Inkludering/svenskaträning, 3 Kumlinge. Deltagare: 3 (1m/2k) 5 träﬀar.
Vardagssamtal-Inkludering/svenskaträning, 4 Kumlinge. Deltagare: 3 (1m/2k) 5 träﬀar.
Vardagssamtal-Inkludering/svenskaträning, 5 Kumlinge. Deltagare: 3 (1m/2k) 5 träﬀar.
Vardagssamtal-Inkludering/svenskaträning, 6 Kumlinge. Deltagare: 3 (1m/2k) 5 träﬀar.
Kultur, religion och familj – del 1 Sund. Deltagare: 13 (7k/6m) 6 träﬀar.
Kultur, religion och familj – del 1 Sund Deltagare: 4 (2m/2k) 5 träﬀar.
Erfarenheter av a2 vara inﬂy2ad på Åland – möjligheter och utmaningar Mariehamn
Deltagare: 12 () 5 träﬀar.
Feministsamtal, 6 träﬀar Deltagare (10k)
Föräldrar Fll barn med osynliga funkFonshinder - med eller utan diagnos ,HT 7 träﬀar 20
(2m/18k) . 4 gäster
Föräldrar Fll barn med osynliga funkFonshinder - med eller utan diagnos , VT 6 träﬀar 20
(2m/18k) . 5 gäster
7

ÖVRIGT
* ABF Norden årsmöte 15 mars i Köpenhamn, verksamhetsledaren och fackets ombudsman Elin
Sundback deltog.
* Medverkade i framlybandet av Europadagen den 8 maj, där olika EU-projekt visades upp i
Maxinge. Verksamhetsledaren visade på Erasmus+ programmet.
* FramFden är redan här - är du redo? 22 mars i Helsingfors.
Seminarium av Bildningsalliansen Fri Bildning 3.0.
Verksamhetsledaren och Medis rektor deltog från Åland.
* Full koll på inkomstregistret 10 okt Sjöfartsmuseet arr. Veritas och Alandia verksamhetsledaren
och bokföraren deltog.
* Bärkrab Åland remissdiskussion kring överenskommelsen för gruppen 13-19 år.
* LRs prioriteringar för PAF-medel, 27 sept styrelsen träﬀade handläggare Jan-Ole Lönnblad.
* Åland hade 2018 tre deltagare i Nordenskolan, om den nordiska modellen, TSL ﬁnansierade
Jessy Eckerman. Sara Keme3er ﬁnansierades av Socialdemokraterna och Elin Sundback av facket.
* Nuorten Kotkien Keskuslii2o - Unga Örnars Centralförbund 11 personer besökte Åland och ABF
höll en presenta>on om ungdomsarbete och diskuterade möjliga samarbeten.
* Kurs i Ekologisk städning med Tant grön, för de som städar i föreningshuset, Deltagare 4.
* Nordisk demokraFskola för unga, 16-18 nov arrangör Unga Örnar del 1 i Norge, William Nyholm
med ledare Tracy Nyholm representerade Åland.
PROJEKT
Olika former av projekt är en vik>g del av bildningsverksamheten, dels för a3 det är en väg för a3
öka resurserna men också för a3 nå nya målgrupper och ha andra former av bildningsverksamhet
än direkt cirkel- eller kursformer. En del av projekten innehåller också direkt kurs- och
bildningsverksamhet. Verksamhetsledaren verkar i huvudsakligen som en ”coach” och
administratör för projektens arbetsgrupper och ledning.
InternaFonalisering tredje sektorn Åland
ABF ﬁck stöd från Erasmus+ programmet för ansökan för projektet som är e3 samarbete
mellan: SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisa>on, Ålands Natur och Miljö,
Regnbågsfyren och Rädda Barnen. Genom a3 e3 konsor>um bildades och ABF gjorde ansökan
så kan man nu stödja medlemsföreningarna i si3 utvecklingsarbete, genom fortbildning för
personal och ideella ledare. Utbildningen har fokus på a3 stärka det interna>onella samarbetet
för a3 utveckla verksamheternas kvalitet, så a3 föreningarna kan vara mer nyskapande men
också för a3 träna språk och öka förståelsen, kunskapen för kulturell mångfald och e3 livslångt
lärande på olika områden. Ansökan har fyra områden som prioriterade; europeisk/
interna>onell projektledning, digitalisering och socialmedier, hållbarhet (miljö och social) och
ak>v engelska.
Sammanlagt 25.173 euro. I ansökan ﬁnns utrymme för 24 personer a3 fara ut >ll 4 olika länder
för a3 >llsammans lär ny3. Möjlighet ﬁnns också för andra medlemsföreningar a3 bli
involverade.
2018 for 8 personer, projektet avslutas 2019.
* 6 -10 aug deltog Maria Nummelin i Engelska med Callan Methoden på ABC School of English i
London England.
* 27-31 aug deltog Jessica Sundberg och Soﬁa Enholm i Digital Marke>ng Strategy Course på FU
Interna>onal Academy Tenerife i Puerot de la Cruz Spanien.
* 2-5 okt deltog Mia Hanström, Emelie Hanström och Joanna Rengel i 7th Intercity Youth 3D
Digital-Diverse-Dynamic conference in Thessaloniki arrangerad av Kedith i Thessaloniki
Grekland.
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* 30 nov - 2 dec Erica Sco3 och Giséla Linde deltog i Art of hos>ng arrangerad av Eskilstuna
folkhögskola och Omställnings nätverket i Järna Sverige.

Inkludering genom studiecirkel
Under 2018 är sista året för ABF projekt Inkludering genom studiecirklar. Det leds av Helena
Flöjt Josefsson. 10 studiecirklar har genomförts under året. Vik>gt i projektet är: A3 träna
svenska, a3 ha en sysselsä3ning, a3 ha anledningar a3 mötas, a3 på e3 enkelt sä3 knyta
kontakter både för inﬂy3ade och >digare boende. Metoden är enkel och vik>g för
nätverksskapande vilket bland annat ger möjligheten a3 hi3a en naturlig väg in i det åländska
föreningslivet. Det är också rimligt a3 tro a3 e3 större nätverk ökar jobbchanserna.
Nätverket Åland mot rasism
ABF samordnar fortsä3ningsvis nätverket som har 14 medlemsföreningar. ABF ﬁnansierar och
administrerar nätverkets hemsida. Mo>veringen för ABFs engagemang i nätverket är: ”ABF är en
del av det fria bildningsarbetet, grundat på jämlikhetens, solidaritetens och demokra>ns principer.
Det är därför självklart a3 vara med i och bilda nätverket. Rasism, främlingsrädsla och vi och dom
tänkande är varken bra för människor eller för e3 samhälle och måste på olika sä3 ak>vt
motarbetas.” Meningen är a3 nätverkets ak>viter och kampanjer görs i samarbete med de olika
medlemsföreningarna men även andra aktörer. Nätverket har inte någon egen ekonomi eller
personliga medlemmar. Nätverket har en FB sida och en medlemsgrupp.
Skärgårdskultur för inﬂy2ade - tredje sektorn en resurs
Projektet har sina ak>viteter på Kumlinge och startade under våren 2017 och har få3 förlängd
projek|d. En delredovisning och rapport har tagits fram. Målsä3ningen har varit a3 skapa en
mötesplats för inﬂy3ade och bofasta med en bredd av program som kan landa under gammal
och ny skärgårdskultur u>från olika intressen, tradi>oner, etc.
Delutvärdering av det konkreta målen:
a3 genomföra minst 20 träﬀar: Fram >ll september har 18 träﬀar genomförts.
a3 göra en dokumenta>on: En delrapport har gjorts, där idéer kring en integra>onsmodell
ﬁnns.
a3 ha engagerat minst 40 personer: Fram >ll 10 mars; ca 272 personer + 120 som varit med i
öppna ak>viteter. Unika individer ca 100.
Vid alla >llfällen har minst 20% av deltagarna varit folk som bo3 länge på Kumlinge.
Vid alla >llfällen har det varit minst 40 % inﬂy3ade. Under sommaren har även en del
sommargäster besökt några av arrangemangen, vilket också varit bra i byggande av nätverk och
kontakter.
Under våren 2019 är planen a3 genomföra en ak>vitet i Brändö, en ﬁskeak>vitet som vad? och
en utvärderingsträﬀ, med tolk. Sen ska en manual skapas och under våren ska seminarium
hållas i Kumlinge och Mariehamn för a3 presentera projektets erfarenheter.
En säker hamn
Målet med projektet är: Förbä3rad mo3agningsberedskap mellan och inom kommuner, ÅHS,
övriga myndigheter och den frivilliga sektorn. Det sker genom kunskapshöjande åtgärder,
utveckling av modeller och ru>ner för likvärdig integra>on för kvo}lyk>ngar på Åland
oberoende av hemkommun. ABF samverkanspartner i projektet och verksamhetsledare si3er
med i styrgruppen för projektet. Projektet ﬁnansieras huvudsakligen av Asyl-, Migra>ons- och
Integra>onsfonden (AIMF).
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Språkbad
Työväen Sivistyslii3o TSL har få3 stöd från Kulturfondens program "Hallå!", som vill
främja kunskaper i svenska för ﬁnskspråkiga och ﬁnska för svenskspråkiga. De har få3
pengar för två språkbad: e3 i augus> 2019 och e3 senare. Speciell målgrupp är deltagare i
Genèveskolan och Nordenskolan. Språkbadet i 5 dagar består av: språkkurs 2-3 >mmar/dag och
samverkan och kommunika>on med ABF Ålands ak>va medlemmar vid fackliga och kulturella
ak>viteter, ca 4 >mmar/dag.
Windjammerns barn – Syltorkestern
E3 projekt med syGe a3 inspirera barn, ungdomar och vuxna a3 mötas och u3rycka sig genom
musik (och dans). Projektet vill >llgängliggöra hot jazz för barn och ungdomar genom jam och
interak>va föreställningarna uppmuntra >ll a3 spela eGer gehör och genom det ge verktyg för
a3 hi3a musiken i kroppen. Projektet ska utveckla medverkande musiker a3 arbeta i nya former
>llsammans med musiker, barn och ungdomar och i förlängningen vitalisera musik- och
danskulturen på Åland. Projektet startar våren 2019 och är ﬁnansierat huvudsakligen med
Leader stöd och medel från Svenska Kulturfonden.
Mötesplats för texFlintresserade, e2 integraFons projekt
På ini>a>v av Maja Sundblom utvecklades projektet och pengar söktes, från PAF, Mariehamns
stad och Svenska kulturfonden. De två sistnämnda gav bidrag, men då Maja väntade barn under
hösten ﬁck medlen från staden lämnas åter. Kulturfondens ﬁck användas under våren.
AVSLUTANDE ORD
ABF vill tacka alla medlemsföreningar, samarbetspartner och enskilda för a3 de gör stor skillnad
för människor, djur och natur. Tredje sektorn, föreningslivet civilsamhället är en vik>g del av hur
vi tar vara på människor som resurser och förändrar och förbä3rar men också har kul i
gemenskap och genom nyﬁkenhet i a3 vilja lära mer.

Representantskapsmötet den 26 mars 2019
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