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Förord om folkbildning

Det blåser snåla vindar med populism samt vi och dom tänkande, det ställer stora krav på oss som
arbetar med folkbildning, då den har en betydande roll i stärkandet av demokra;n. Bakom det
ligger idén om kunskapens betydelse för människans utveckling och hennes förmåga a@ relatera ;ll
omvärlden och a@ stärka människors upplevelse av egenmakt/empowerment och a@ påverka sin
livssitua;on. Folkbildningen kan ses som en del av vuxenutbildningen som har som mål a@ alla
vuxna ska ges möjlighet a@ utvidga sina kunskaper och utveckla kompetens i syFe a@ främja
personlig utveckling, demokra;, jämställdhet, ekonomisk ;llväxt och sysselsä@ning samt en rä@vis
fördelning. Folkbildningen ska skapa olika former av arenor för människor a@ komma samman.
Behovet av upplysning, reﬂek;on och problema;sering är större än någonsin då dagens samhälle
överöser oss med informa;on som är svår a@ hantera. A@ vara media- och källkri;ska är en vik;g
del i arbetet med folkbildningen. Folkbildningen har en stor betydelse för en fungerande och
levande demokra;, kopplat ;ll arbetet med alla människors lika värde. Det står klart a@ det ﬁnns
e@ ömsesidigt beroende mellan individens möjligheter ;ll inﬂytande och respekten för de
mänskliga räKgheterna. För a@ principen om demokra; och mänskliga räKgheter ska fungera som
en grundläggande värdegrund krävs e@ arbete på många plan, bildningsförbunden kan göra en stor
insats som underlä@ar a@ individerna kan enas om och acceptera fa@ade beslut samt ta ansvar för
det gemensamma samhällets utveckling.
Åland har en modern lag för bildningsförbunden: Landskapslag (2009:54) om landskapsbidrag ;ll
bildningsförbund, där står: Landskapets stöd ;ll det fria bildningsarbetet ska ha ;ll syFe a@ främja
livslångt lärande, e@ ak;vt medborgarskap och demokra; samt verksamhet i medborgarsamhället.
För folkbildningen gäller speciellt:
- A@ den ska vara ;llgänglig för alla.
- A@ den ska ske ;llsammans med andra.
- A@ den ska ha sin grund i a@ kunskaper och bildning stärker människor.
- A@ den ska bidra ;ll individens personliga utveckling och förutsä@ningar för delak;ghet i
samhället - möjliggöra för människors utveckling.
- A@ den ska vara en ak;v samhällsaktör.

Inledning

Årets verksamhet har innehållit en mängd olika samarbeten, projekt och ak;viteter. Verksamheten
utvecklas ständigt och även i år har nya organisa;oner valt a@ ansluta sig, vilket både stärker och
berikar verksamheten. ABF har med små medel en omfa@ande och bred verksamhet.

Medlemmar

ABF har 35 medlemsföreningar, en av föreningarna har lagt ned och två nya har kommit ;ll.
Medlemsantalet ligger på ca 6450 enskilda medlemmar.
Medlemsföreningar är:
1. Anställda vid Ålands traﬁkavdelning JHL r.f.
2. Föreningen Ahveniset r.f.
3. Emmaus r.f.
4. FFC: s lokalorganisa;on (Finlands Fackföreningars centralorganisa;on) r.f.
5. Finlands Sjömansunions Ålands avdelningen r.f.
6. Företagsamskärgård r.f.
7. Klubbhuset Pelaren - Fountainhouse r.f.
8. Kulturföreningen Katrina r.f.
9. Mariehamns Bokarbetare r.f (Team)
10. PAM Servicefacket r.f.
11. PAU Post och logis;kunionen Ålandsavdelningen r.f.
12. PusselFamiljen r.f.
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13. Regnbågsfyren r.f.
14. Rädda Barnen på Åland r.f.
15. SKUNK- intresseorganisa;onen för ungdomar i skärgården r.f.
16. Super (närvårdarna) r.f.
17. Swingskeppet r.f.
18. Visans vänner r.f
19. Vård i livets slutskede r.f.
20. Waldorf Åland r.f.
21. Ålands Amatörastronomer r.f.
22. Ålands Byggnadsförbund r.f.
23. Ålands Feministparaply rf.
24. Ålands Hyresgäsiörening r.f.
25. Ålands Kemiska arbetarföreningen r.f. (Team)
26. Ålands Kommunalanställda JHL r.f.
27. Ålands Landskapsanställda JHL r.f.
28. Ålands Li@eraturförening r.f.
29. Ålands Livsmedelsarbetare lokalavdelning r.f.
30. Ålands Metallarbetare fackavdelning r.f.
31. Ålands Mångkulturella förening r.f.
32. Ålands Natur och miljö r.f.
33. Ålands Neurologiska förening r.f.
34. Ålands Intresseförening för psykisk hälsa - Reseda r.f.
35. Ålands Socialdemokrater r.f.

Personal

Mia Hanström har arbetat som verksamhetsledare 55 % av hel;d.
Bokföringen sköts som en köptjänst av Maria Malmberg, JanMar ab.
ABF har anslu;t sig ;ll företagshälsovården genom Cityläkarna.

Styrelsen

Ordförande: Ing-Mari Heikfolk. Vice ordförande: Fredrik Johansson.
Styrelsemedlemmar: Jan Andersson, Mar;n Nilsson, Maria Nummelin, Jenny Lindgren och Monica
Sandberg.
Suppleanter: Johan Stark, Moa Ry@erstedt, Harry Rönnberg och Henrik Väätäjä.
Under året har 8 styrelsemöten hållits.

Representanskapsmöte

Representantskapsmötet hölls den 9 mars och samlade runt 30 personer. Danielle Lindholm och
Janina Björni från Nätverket mot rasism och Rädda Barnen höll presenta;on av sin verksamhet.

S=mulera studiebesök, gäster och erfarenhetsutbyte

ABF har under året haF e@ reseavtal med Viking Line som ger 50% raba@ för resor ;ll och från
Åland. En del föreningar har använt sig av de@a.

Informa=on

Hemsidan används som en aktuell informa;onspunkt. Det elektroniska nyhetsbrev som
intresserade kan prenumerera på distribueras ;ll ca 240 adresser samt ;ll Foa-Ås medlemmar.
Många skriver ut informa;onen och sä@er upp A4 aﬃscherna på sina arbetsplatser. Tidningarnas
infosidor och 100 ord om din förening har ibland använts. ABF har på olika sä@ synts i de olika
lokal;dningarna under året. Facebook är en vik;g kanal a@ marknadsföra evenemang och där ABF
har både en grupp och en Gillasida. Gillasidan har över 130 gilla markeringar och gruppen 74
medlemmar.
3

Ålandskanalens podcast kanal har under året används av SKUNK, ABF har inte haF personella
resurser a@ utveckla den.

Interna=onalisering

* Erasmus+ vuxenlärande, ABF planerar a@ vara leadpartner för en gemensam ansökan (fem
föreningar) om fortbildning för personal och engagerade, ansökan skicka in i början av februari
2017.
* Nordic Light, 2017, Nordiska ministerrådet håller hela året en stor nordisk kulturfes;val
;llsammans med Southbank Centre i London. Den 18 februari besökte representanter för
Southbank Centret Åland för a@ informera, diskutera och planera för e@ åländskt deltagande i
fes;valen. Verksamhetsledaren deltog och skrev sedan en anmälan; Three sugges;ons for
coopera;on Åland Island. ABF ville inspirera kring studiecirkeln men också om olika möjliga
medverkande från våra medlemsföreningar.
* ABF Norden, hade årsmöte 27-28 jan i Köpenhamn och utvecklingskonferens i Oslo 5-6 dec.
Verksamhetsledaren har deltagit vid bägge ;llfällena.

Medlemsskap

* ABF-Åland är medlem i Leader Åland r.f.
* ABF-Åland är medlem i nätverket ABF-Norden och genom de@a också i Solidar och IAWEA ABFNorden äger Norden skolan och Geneveskolan.
* ABF -Åland är medlem i Bildningsalliansen en paraplyorganisa;on för den svenskspråkigt fria
bildningen i Finland.

Föreningshuset

Öppet hus arrangerades 2 feb, med e@ 20-tal personer som kom och ﬁkade.
Underhyresgäster i föreninghuset:
* Sjömansunionens Ålands avdelning som delat kontor halva året med Ålands Sjömansunion och
andra halvan av året med FFC/SAK-fackens centralorganisa;on.
* SKUNK och SKUNKs RIBS projekt. SKUNK har halva året haF e@ EVSprojekt med två volontärer,
som kompensa;on för deras två extra kontorsplatser har de skö@ den övergripande städningen
samt målat planket utanför huset. ABF har delat kontor med SKUNK.
* Regnbågsfyren har eget rum.
Huset har under året haF över 250 utlånings;llfällen av lokalerna, de ﬂest är kvällsmöten. 14
föreningar har sina föreningsmöten i lokalerna.
Under året har en luFburen länk installerats istället för en ﬁberlösningen för uppkoppling med lika
hög has;ghet som bredband. Utrustningar för videokonferens som en webbkamera, en mikrofon
och en Ipad. De personella reurserna har dock inte räckt för a@ streama olika ;llställningar.

Olof Palmes Minnesfond

Inget s;pendie delades ut under 2016. Fonden har idag ca 2000 € på konto.

Kurser, föreläsningar, samtal och studiecirklar

Fokus är idag på korta kvällskurser, kvällsseminarier, föreläsningar med eFerföljande samtal,
enskilda studiekvällar, studiecirklar och projek;nriktad bildning.
32 direkta kurs/föreläsnings;llfällen har hållits, 18 studiecirklar och många samarbeten och
bildnings;llfällen i projekiorm har skapats och utvecklats.
ABF har medverkat och deltagit i ﬂera andra bildningsak;viteter och arrangemang som t ex
Kulturna@en och Pride.
Verksamheten tycks ligga rä@ i ;den och motsvara 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 har en bredd vilket är vik;gt för a@
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på olika sä@ s;mulera e@ livslångt lärande. De ﬂesta ak;viteterna har sin bakgrund i förslag av
medlemsföreningarna och i samarbete med andra både egna medlemsföreningar och andra
aktörer, men också möjligheter och enskilda personers ini;a;v tas ;llvara. De ﬂesta ;llfällen är
öppna för alla intresserade och avgiFsfria, vilket ABF ser som vik;gt för a@ har så låg tröskel som
möjligt för möjligt deltagande.
Studiecirklarna har en bredd och bygger främst på gruppers egna ini;a;v av a@ komma samman.

Kurser, föreläsningar och diskusssions5llfällen

* Mangamålningskurs, en eFermiddag 26 december, ledare Immon Söderlund. 6

deltagare.
* Fram=dens åländska hälso- och sjukvård, 28 januari på Åhs. Över 70 deltagare.
Samarbete med Facken Socialdemokraterna där ABFs roll bland annat var a@ få med
facken och moderera samtalet och S roll var a@ få med poli;ker från alla par;erna och
moderera
* Kulturprojekt i AI ﬂyk=ngslägret Boujdou i Väst Sahara, projektledare Boryana
Ivanova föreläste, 22 februari. Deltagare: 12 (6k/6m).
* Jämställd barnomsorg-Lika möjligheter för pojkar och ﬂickor på dagis, 7 mars i
samarbete med Ålands Fredsins;ut, Ålands Feministparaply och Walldorﬀöreningen. ca
20 deltagare
* Genus och landsbygd - jag tror aO hela bygden är tyngd av en stark genusprägel, 13
mars. Föreläsare Susanne Stenberg. Deltagare: 14 (7m/7k).
* AO siOa i en föreningsstyrelse, 30 mars. Deltagare: 11 (2m/9k) från fem olika
föreningar.
* Den feminina mys=ken, queera och intersek=onella perspek=v, 31 mars med Ulrika
Dahl. Deltagare 24 (22k/2m).
* Intersek=onalitet - vad ryms inom feminismen? 11 april föreläsare Paulina de los
Reyes. Deltagare: 11 (2m/9k).
* Boendestöd för personer med psykisk funk=onsnedsäOning, ;llsammans med Reseda
11 maj.
* Påverkans kurs med fokus på funk=onsvariatoner görs i samarbete med
Handikampen, Neurologiska föreningen och SAMS 8 juni på Alandica.
* P som i pojkar, porr och pros=tu=on, onsdagen den 14 september kl.19.00 i
samarbete med Ålands Feministparaply och Öppna Högskolan . Föreläsare: Nina Rung
kriminolog och genusvetare. Deltagare: 26 (6m/20k)
* När minnet sviker, Hur förbereda sig och de anhöriga juridiskt om minnet sviker? En
föreläsning om minnessjukdomar och hur man tryggar a@ ens vilja blir respekterad.
Föreläsare: Annika Gustafsson-Björkqvist, i samarbete med Klä@errosorna, ABF-Åland,
Demensföreningen, Mariehamns stads äldreråd och Folkhälsan. 45 deltagare
19 sept kl. 18.30, 45 deltagare
20 september kl. 9.00, 25 deltagare
Under Skärgårdskvinnosmeninariet 29 sept förmiddag 35 deltagare (35k)
* Kvinnor och sjöfart, museeichef Hanna Hagmark Cooper
* Kvinnors livsutrymme i förfaOarskapet, förfa@are och poet Carina Karlsson
* Självstyrelsen, skärgård och jämställdhet på Åland, fd lag;ngspol;kern Barbro
Sundback
Under skärgårdskvinnoseminariet 30 sept kl. 9.30 - 12.30
* Målarverkstad, EvaMaria Mansnerus, deltagare 6 (6k)
* Krea=vverkstad, Sara Tobiasson, deltagare 6 (6k)
* Hantverk, ﬁskskinn Erica Thörnroth, deltagare 11 (11k)
* Pilﬂätning, Berit Johansson, deltagare 6 (6k)
* Musik, Greta Sundström, deltagare 8 (8k)
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* Djursjukvård, Marie Porkupek, deltagare 6 (6k)
* CraXivism, hantverk med budskap, Jenny Lantz, deltagare 8 (8k)
Under skärgårdskvinnoseminariet 31 sept förmiddag 50deltagare (50k)
* Makt, motstånd och möjligheter panelsamtal; reﬂek;oner och erfarenheter Camilla
Gunell, näringsminister uppvuxen i Lappo. Merja Fredriksson, kommunalpoli;ker i
Åboland boende i Korpo. Anna S;na Sarlin, Nordiska skärgårdssamarbete, ak;v i PRO
Nagu. Marlene Öberg, uppvuxen på Åland, har sommarstuga i Lappo sedan 70-talet,
ini;a;vtagare ;ll Skärgårdskvinnoseminariet.
* Ungdomar, genus och andraﬁering, 5 oktober i samarbete med Ålands
Feministparaply och Öppna Högskolan. Föreläsare: Elina Oinas, professor i sociologi vid
Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Deltagare 23 (18k/
5m).
* Tjej- och Killgrupper kvalitets- och fram=dsdiskussion: Var står vi idag? Vad gör de
olika organisa;onerna och hur ser det på fram;den? En mötesplats för en fram;da
säkring av verksamheten och kvalitén i den samma. 5 oktober kl. 13. Sociologi professor
Elina Oinas, medverkade i mötet i samarbete med Ålands Feministparaply. Deltagare 11
(8k/3m).
* Kön och del=dsarbete, ”Part-Time Work in the Nordic Region - An introductory study
of the Faroe Islands, Greenland and Åland Islands”, måndagen den 17 oktober kl. 19 på i
samarbete med NIKK (Nordisk informa;on för kunskap om kön), Ålands Feministparaply
och Ålands Öppna Högskolan. Föreläsare Erika Hayﬁeld. Deltagare 9 (2m/7k)
* Peppdag för föreningsanställda, 27 oktober, 7 deltagare. Föreläsare: Tone Nordling.
* AO göra jämställdhet genom beteendevetenskap torsdagen den 27 oktober kl.19.00
i samarbete med Öppna Högskolan och Ålands Feministparaply. Föreläsare: ﬁl kand
Tone Nordling.
* Vad innebär den nya lagen kring personuppgiXer för föreningar på Åland Föreläsare:
Susanne Björkholm chef för datainspek;onen 15 november. 14 deltagare från 12 olika
föreningar.
* An=rasism i prak=ken, 1 december kl. 18 på Si@koﬀs, Föreläsare: Marcus Priﬁ;s, I
samarbete med LR, Nätverket mot rasism och Feministparaplyet. 30 deltagare
* Maskulinitet, för Ålands yrkesgymnasiums tekniska utbildningar. 1 december.
Föreläsare: Marcus Priﬁ;s, samarbete med LR, Nätverket mot rasism och
Feministparaplyet. 50 deltagare (47m/3k)

Studiecirklar
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Studiecirkel kring LeKsk kultur och tradi;oner. 18 träﬀar 20 deltagare.
Föräldrar ;ll barn med osynliga funk;onshinder 11 träﬀar (20 deltagare (20k)
Antböte vävcirkel i Saltvik HT 16 deltagare (18k) 16 träﬀar.
Antböte vävcirkel i Saltvik VT 21 deltagare (21k) 21 träﬀar.
Buggkurs I VT 8 träﬀar 40 deltagare (14m/26)
Buggkurs II HT 8 träﬀar 29 (10m/19k)
Bokcirkel Godby HT, 6 deltagare (6k) 6 träﬀar.
Bokcirkel Godby VT, 6 deltagare (6k) 6 träﬀar.
Vävcirkel i Söderby, Lemland VT, 10 deltagare (9k) 17 träﬀar.
Bokcirkel på Kökar VT 10 deltagare (1m/9k) 5 träﬀar.
Bokcirkel på Kökar HT 9 deltagare (9k) 4 träﬀar.
Inkludering/svenskaträning, konversa;on 3 deltagare (2k/1m) Mariehamn, 2 träﬀar.
Inkludering/svenskaträning bildkonst Brändö, 8 deltagare (5k/3m) 5 träﬀar.
Inkludering/svenskaträning, nätverk Saltvik/Jomala, 17 deltagare (11k/6m) 5 träﬀar.
Inkludering/svenskaträning, kaﬀerepet, 11 deltagare (4k/7m) 5 träﬀar.
Inkludering/svenskaträning, vardagen Saltvik/Jomala/Mariehamn, 6 deltagare (3k/3m)
6 träﬀar.
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*
*

Inkludering/svenskaträning, inkludera mers, 14 deltagare (10k/4m) 6 träﬀar.
Vävcirkel i Söderby, Lemland, HT 10 deltagare (10k) 16 träﬀar.

Planerade, ej genomförda kurs=llfällen
* A@ vara anställd i en förening ställdes in pga för få anmälda.
* Film och entreprenörskap för gymnasiet ﬁlm ﬁka och idé verkstad 3 maj, ABF deltar och ser
om gruppen lyckas nås och om ev studiecirklar kan startas.
* Två kvällar en om Indesign och en om photoshop, e@ samarbete mellan Feministparaplyet och
ABF. Inställd pga av för få deltagare.
* Roligare i din förening roller och arbetsfördelning stadgar och spelregler

Återbruksdagen 2016

E@ samarbete mellan Ålands Natur & Miljö, Ålands Marthadistrikt, Mise, Skunk, ABF, Emmaus,
Ålands handikappförbund, Waldorf, Hållbart Åland och Tjärmarknaden, den 16 april i Sjökvarteret.
På programmet stod bland annat cykelrepara;on, sömnadsrepara;on, Misebilen på plats och
scenframträdanden med ca 20 återvinnings;ps presenterat varje ;mme. ABF hade engagerat en
volontär a@ ﬁlma, för a@ kunna göra en kort marknadsföringsﬁlm.

KulturnaOen 2016

Genomfördes tradi;onsenligt i Mariehamn den 12 aug, ABF höll informa;on om projektet
Inkludering genom studiecirkel på Emmausgården. Projektledaren och verksamhetsledaren hade
e@ bord och samtalde, samlade namn och delade ut ﬂygblad.

Åland Pride 2016

Abf ini;erade och höll i e@ panelsamtal kring läget och fram;den på Åland för HBTQ i Mariehamns
stadsbibliotek med rubriken: HBTQIA på Åland, hur ser det ut idag och vad har vi för
fram;dsvisioner? Mia Hanström ledde samtalet och deltagare var Regnbågsfyrens styrelsemedlem
Martha Hannus, ungdomsledare Mio Sommardahl, hållbarhetsstrateg Micke Larsson och Ålands
Lyceums rektor Marcus Koskinen-Hagman.
Verksamhetsledaren deltog också i:
* Workshopen; Samtal kring, och arbete med den klädda kroppen - som föds ur rådande
förväntningar, normer och stereotyper. Den leddes av Minna Palmqvist, dramainstruktören Linnea
Sundblom och designern Ma;lda Karlström på Emmaus.
* Föreläsning om normer med prästen Ann-Chris;ne Ruuth.
* Lunchsamtal med Ålands feministparaply, HBTQ ❤Feminism på Si@koﬀska Gården, som hon
ledde.

Nätverket Åland mot rasism

ABF samordnar fortsä@ningsvis 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 aC vara med i och bilda nätverket. Rasism, främlingsrädsla och vi och dom
tänkande är varken bra för människor eller för eC samhälle och måste på olika säC ak?vt
motarbetas.” Meningen är a@ nätverkets ak;viter och kampanjer görs i samarbete med de olika
medlemsföreningarna men även andra aktörer och a@ nätverket inte har någon egen ekonomi eller
personliga medlemmar. Nätverket har en FB sida och en medlemsgrupp. Två insändare har
publicerats i lokal;dningarna. Å@a nätverksmöten har hållits.

Övrigt
7

*

Hållbart föreningsliv, e@ projekt om föreningssamarbete som Emmaus driver,
verksamhetsledaren deltog i möte den 20 jan.

*

Forum för samhällsutveckling en konferens med fokus på Ålands utvecklings- och
hållbarhetsstrategi, verksamhetsledare har deltagit i möte den 9-10 feb.

*

Konferensen Modernt ungdomsarbete, hölls 12-14 feb, över 85 deltagare från hela Norden
och de självstyrda områdena. ABF bidrog med lokaler.

*

Informa=onsmöte på landskapsregeringen om Erasmus +, nya EU programmet för
vuxenutbildning och livslångt lärande, 2 nov, verksamhetsledaren deltog.

*

Finland 100 år 2017, verksamhetsledaren deltog i e@ informa;onsmöte den 26 januari
kl. 19 på Alandica. Kultur i mormors trädgård har godkänts av staten som en del av
ﬁrandet.

*

Kvalitetssäkring av kill- och tjejgruppsverksamhet, en ansökan skickades ;ll NIKK,
partner är Helsingfors universitet, Fri;dsforum i Sverige och SKUNK på Åland. Ansökan
ﬁck höga poäng men de räckte inte för a@ få stöd denna gång.
ABF arbetade med e@ projekt inom Erasmus + ;llsammans med Portugal, Spanien,
Grekland och Estland med Le@land som huvudman, men Le@land backade ur och
projektet förföll. På Åland genomfördes e@ samarbetsmöte med representanter för olika
organsia;oner för a@ diskutera hur verksamheten kan utvecklas och kvalitetssäkras.

*

Nordisk konferens om funk=onshinder och välfärdspoli=k
14-15 nov på Alandica, verksamhetsledare deltog.

*

Erasmus+ och Nordplus, verksamhetsledaren deltog i informa;onsmöte om
ansökningsmöjligheter för vuxenstuderande.

*

LIA Lärande i arbete, en studerande på Datanomutbildningen prak;serade under tre
veckor och arbetade främst med dokumenta;onen av Skärgårdskvinnoseminariet.

Projekt

Olika former av projekt är en vik;g del av bildningsverksamheten, dels för a@ det är en väg för a@
öka resurserna men också för a@ 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 hög grad som en ”coach” och administratör för
projektens arbetsgrupper och ledning.

Flygfyren i fokus - kultur och bildningsak=viteter

Arbetsgruppen för ﬂygfyren i fokus med 11 medlemmar avslutade Leaderprojektet som gjordes
samarbete med Kumlinge byalag. Det gjordes för a@ stärka informa;onen och projektet för
fram;den genom a@ undersöka och projektera för ﬂygfyrens möjlighet a@ bli e@ amatör
astronomiskt observatorium och a@ utveckla Geocashing på Kumlinge. Projektet ﬁck inte alla
kostnader godkända pga av formaliteter, de@a ordnades upp internt.
Projektet har arrangerat:
* en dag om Hållbar fram;d med sol och vindkraF med Heliomo;on lördagen den 21 maj 14-19.
12 deltagare.
* en kulturkväll/mötesplats med mat, lokala ar;ster och konsert med Ulvens dö@rar som startade
sin sommarturné genomfördes som den 8 aug på Kumlinge e@ samarbete med Kumlinge byalag
och Kumlinge ungdomförening. Abf har administrerat arbetsgruppen.
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Inkludering genom studiecirkel

Under hösten 2016 startade ABF projekt Inkludering genom studiecirklar och leds av Helena Flöjt
Josefsson. Projektet presenterades ini;alt för allmänheten 12 augus; i samband med Kulturna@en.
Halva projektet han genomföras. Målet var a@ genomföra 10 studiecirklar. Sex cirklar har startats,
tre sluiörts. 35 unika personer har deltagit, ﬂera medverkade i ﬂera cirklar. Cirklarna har haF
deltagare från Brändö, Mariehamn, Jomala och Saltvik.
I del rapporten skriver projektledaren: ”Formen inkludering genom studiecirklar är bra aC få igång
så fort som möjligt för inﬂyCade som vill komma in i samhället. Känslan av aC det händer
någon?ng medan man väntar på aC gå SFI eller söker arbete är värdefull. AC ha en sysselsäCning
och knyta kontakter ger oJa också ringeﬀekten aC då nätverket skapas eller utökas blir också
möjligheten aC hiCa en naturlig väg in i det åländska föreningslivet större. Det är också rimligt aC
tro aC eC större nätverk ökar jobbchanserna.
Flyk?ngfamiljerna på Brändö, i Saltvik och i viss mån även i Jomala har upplevt en meningsfull
sysselsäCning genom studiecirklarna och dessutom fåC eC naturligt forum för aC skapa nätverk
som ökat deras trygghetskänsla och framför allt känslan av aC inte bara ha kontakter med
myndigheter utan aC istället börja vara mer och mer inkluderade i det åländska samhället.”
En delrapport ﬁnns.

Kultur i mormors trädgård

Idén med evenemanget var a@ skapa en mötesplats med kultur och nyﬁkenhet i fokus.
Arrangemanget skulle vara gra;s och det skulle serveras ﬁka i ”mormorsmiljö”. Kvällarna var e@
;llfälle för både etablerade och nya ar;ster a@ uppträda. Fyra kulturkvällar i juli/augus;. Var e@
samarbete med Bel Canto, Kulturföreningen Katrina, LeKska studiecirkeln, Li@eraturföreningen,
Squredansarna och Feministparaplyet. Kaﬀeet skö@es av Johan Randelin och Lukas Förström.En
arbetsgrupp med ABFs verksamhetledare, Helena Följt Josefsson och Catrine Frisk Grönberg
har planerat och genommfört. ABF-Åland har administrerat projektet. En rapport har skrivits.

Skärgårdskvinnoseminariet 2016 - Kvinnor vill bo i skärgården

Sedan 1986 har skärgårdskvinnoseminarierna arrangerats i de tre skärgårdsregionerna,
Stockholm, Åland och Åboland. 2016 var det återigen Ålands tur och ABF tog på sig a@
arrangera och administrera seminariet. Planering och genomförande av projektet skö@es
genom en köptjänst av Mia Hanström, Utskärgårdstjänster ab. Projektledningen gjordes i
samarbete med Gunilla Henriksson, Kumlinge och Tiina Thörnroos, Lappo samt två
programarbetsgrupper; en i Mariehamn och en i Kumlinge. Dessa har träﬀats och planerat
arbetet. E@ öppet planeringsmöte har hållits i Brändö/Lappo. Seminariet genomfördes
29/9-2/10 2016. Fredagen startade i Mariehamn och fortsa@ sedan i Lappo. 43 kvinnor från
Finland, Sverige och Estland, 25 ålänningar + 2 barn deltog. Sammanlagt 70 personer. Projektets
har genomförts i samarbete med olika aktörer; Sjöfartsmuséet, Skärgårdsmuséet i Lappo, Pellas
gästhem, Ungdomsföreningen i Lappo, Skötbåtsföreningen, Ålands yrkesgymnasium, SKUNK och
lokala företagare. En rapport har skrivits.
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