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INLEDNING 
 
Corona har präglat detta år, men vi har genom Möteshjälpen och en snabb online 
anpassning ändå kunnat fortsätta och vi kan se att digitaliseringen och den kunskap 
ABF och människor nu har. 
Folkbildningen är en viktigt grund för demokratin. Demokratin är inte perfekt, den 
kräver en stark bildningsverksamhet som skapar förutsättningar för folk att vara 
delaktiga och kunna relatera till omvärlden. Bildningsförbunden och övrig tredje 
sektor har en viktig roll i att stärka medborgarnas egenmakt/empowerment så att de 
kan påverka samhället och sin egen livssituation. Folkbildningen har som mål att ge 
människor möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla kompetens i syfte att 
främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, hållbarhet och människors lika 
värde. Ett av de viktiga uppdragen för folkbildningen är att skapa olika former av 
mötesplatser för människor platser och tillfällen där de an byta erfarenheter, lära och 
ha kul. Behovet av upplysning, reflektion och problematisering är större än någonsin 
då dagens samhälle överöses med information. Folkbildningen kan göra en stor insats 
i arbetet med att skapa goda förutsättningar för alla medborgare att ta ansvar för det 
gemensamma samhällets utveckling genom kritisk granskning, opinionsbildning, 
genom kunskap och reflektion samt genom erfarenhetsutbyte och samtal. ABFs 
verksamhet bygger på Ålands lag för bildningsförbunden. En förändring av lagen 
gjordes i Ålands lagting om hur det ekonomiska stödet till bildningsförbund skall 
hanteras. Förändringen handlar om att bildningsförbundets bidragsansökan flyttas 
från minister till kulturdelegationen. Vilket ABF stödde. 
 
”L andskapets  s töd till det fria bildningsarbetet ska ha till syfte att främja livs långt lärande, 
ett aktivt medborgarskap och demokrati samt verksamhet i medborgarsamhället.” 
L andskaps lag (2009:54) om landskapsbidrag till bildnings förbund. 

 
 
För ABF gäller att folkbildningen ska: 

- Vara en aktiv samhällsaktör. 
- Vara tillgänglig för alla. 
- Ske tillsammans med andra. 
- Ha sin grund i att kunskaper och bildning stärker människor. 

 
Årets verksamhet har innehållit en mängd olika samarbeten, projekt och aktiviteter. 
ABF har med små medel en omfattande och bred verksamhet.  
 
 
MEDLEMMAR 
 
ABF har 31 medlemsföreningar, fackföreningen Ålands Metallarbetare har gått in i 
TEAM som nu heter Industriarbetarna. Medlemsantalet ligger på ca 6500 enskilda 
medlemmar. 
 
Medlemsföreningar 
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1. Anställda vid Ålands trafikavdelning r.f. - JHL   
2. Ahveniset r.f. 
3. Emmaus r.f. 
4. FFC: s lokalorganisation r.f. - Finlands Fackföreningars centralorganisation) 
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 logistikunionen Ålandsavdelningen r.f.  
12.  PusselFamiljen r.f. 
13.  Regnbågsfyren r.f. 
14.  Rädda Barnen på Åland r.f. 
15.  SKUNK- skärgårdsungdomarnas intresseorganisationen r.f. 
16.  Super (närvårdarna) r.f. 
17.  Swingskeppet r.f. 
18.  Vård i livet r.f. 
19.  Waldorf Åland r.f. 
20. Ålands Autismspektrumförening r.f. 
21.  Ålands Byggnadsförbund r.f.  
22.  Ålands Feministparaply rf. 
23.  Ålands Intresseförening för psykisk hälsa r.f. - Reseda 
24.  Ålands Industriarbetare r.f. 
25.  Ålands Kommunalanställda r.f. - JHL  
26.  Ålands Landskapsanställda r.f. - JHL 
27.  Ålands Litteraturförening r.f. 
28.  Ålands Livsmedelsarbetare lokalavdelning r.f. 
29.  Ålands Mångkulturella förening r.f. 
30.  Ålands Natur & Miljö r.f. 
31.  Ålands Socialdemokrater r.f. 

 
 
CORONAKRISEN- Vi ställer inte in vi ställer om 
 
I och med att undantagstillstånd och mötesförbud infördes från mitten av mars i 
Finland och att resten av året har präglats av olika nivåer av restriktioner för 
mötesplatser och mötesmöjligheter har det präglat verksamheten stort. I mars - april 
höll föreningshuset stängt. De som hade arbetsplats på kontoret kunde med 
försiktighet arbeta från kontoret. Verksamhetledaren arbetade hemmifrån men 
började genast söka kunskap och redskap för att ställa om verksamheten och hjälpa 
medlemmarna med att mötas online.  
 
Möteshjälpen 
För att möta föreningslivets utmaningar startades möteshjälpen. Där erbjöds hjälp och 
handledning att hålla möten online, direkt teknik- och pedagogikhjälp på möten, 
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träning inför möten och rådgivning. Även kurser, tips och idéer kring att göra 
inkluderande och pedagogiska möten har varit viktigt. När samhället öppnades upp 
framstod vikten av att hålla Hybridmöten som viktigt. Hybridmöten innebär att några 
ses IRL och andra pga av t ex att de tillhör en riskgrupp, känner sig förkylda, har långt 
resande eller av andra orsaker vill eller måste vara online. Hybridmöten visade sig än 
svårare att göras inkluderande. Verksamhetsledaren arrangerade därför ett 
erfarenhetsutbyte med svenska organisationer för att samla tips och idéer som sedan 
på olika sätt har spritts. Teknisk utrustning införskaffades också för att bättre möta 
behoven. 
 
PERSONAL OCH STYRELSE 
 
Mia Hanström har arbetat som verksamhetsledare på 55 % av heltid, pga av extra 
arbete har verksamhetsledaren ersatts för ytterligare 443 timmar. 
Under perioden 1 oktober 2020 har Charlotta Wallén varit anställd som 
studiesekreterare på 40 %. 
Bokföringen sköts som en köptjänst av JanMar ab / Maria Malmberg.  
ABF är anslutet till företagshälsovården genom Cityläkarna. 
 
Styrelse 
Ordförande: Ing-Mari Heikfolk.  Vice ordförande: Fredrik Johansson. 
Styrelsemedlemmar: Jan Andersson, Henrik Lagerberg, Sofia Enholm, Anna Südhoff 
Niclas Gyllenskepp och Katarina Norrgård. 
Suppleanter: Johan Stark, Harry Rönnberg och Jenny Lindgren  
Under året har 11 styrelsemöten hållits. 
 
Förstärkning/anställning av studiesekreterare 
ABF fick ett förhöjt verksamhetsstöd för att kunna anställa en studiesekreterare 14 
ansökningar valdes ut av 52 som inkommit och efter ett antal intervjuer valde 
styrelsen att anställa Charlotta Wall´n. Då projektet inte fick så hög finansiering som 
sökts startade de först på hösten och styrelsen valde att anställa på 40% av heltid 
första oktober till sista mars. Uppdraget att förstärka verksamhetsledningen bygger 
på behovet av att möte de demokratiska utmaningar som samhället står inför och 
aktivt kunna rekrytera flera medlemsföreningar och stärka nuvarande medlemmar 
styrelser och personal. En viktig del i studiesekreterarens arbeta har varit att arbeta 
uppsökande bland medlemsföreningar och potentiella medlemsföreningar samt att 
stödja startandet av nya studiecirklar och projekt. 

 
FORTBILDNING OCH NÄTVERKANDE 
 
* Digitalmöten och digitalutbildning 3 online utbildningstillfällen mars arr. Svenska 

folkskolans vänner. VL 
* Athenas lunchföreläsningar 5 kring ledarskap och att hantera olika utmaningar i 

tider av kris mars/april. VL 
* Webbforum för European Solidarity Corp 24-25 april. VL 
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* Gör din egen video enkelt och snabbt. arr. Regionförvaltningen 29 april. VL  
* Hur du livestreamar föreläsningar, 6 maj arr. ABF Stockholm. VL 
* Mailchimp för att skapa ABFs nyhetsbrev arr. ABF-Åland. VL o SS 
* Erfarenhetsutbyte om att hålla hybridmöten arr. På dagordningen. VL 
* Folkbildningens forskningsdag, Tro, hopp och framtid. 17 september VL 
* Bildningsalliansen arrangerar onlinefika en gång i månaden med olika fortbildande 

teman. VL 
* Hat och hot inom tredje sektorn LSU webbutbildning 3 tillfällen VL 
* Att leda förändring arr. Bildningsalliansen VL 
 
 
REPRESENTANTSKAPSMÖTE 
 
Representantskapsmötet var planerat till den 18 mars, Corona och 
undantagstillståndet gjorde att mötet istället hölls den 19 maj med deltagare både på 
plats i Föreningshuset och online via Zoom. Mötet samlade 23 personer och 17 
föreningar var representerade. Årets möte gästades av Tanja Rönnberg som arbetar 
Rädda Barnen på Åland och presenterade projektet #prataomporr. Mötet beslutade 
om ändring av stadgarna så att möten också kan hållas på digitala plattformer. 
Föreningslagen förhindrar dock att medlemsmöten kan hålla enbart på digitala 
plattformar. 
 
 
MEDLEMSSKAP 
 
* ABF-Åland är medlem i Leader Åland r.f. 
* ABF-Åland är medlem i ABF-Norden och genom detta också i IAWEA. ABF-Norden 

har Nordenskolan och Geneveskolan och har under året arbeta med att stärka och 
utveckla verksamheten. 

* ABF-Åland är medlem i Bildningsalliansen, en paraplyorganisation för den 
svenskspråkigt fria bildningen i Finland. 

* ABF-Åland är medaktör i nätverket Bärkraft. 
 
 
OLOF PALMES MINNESFOND 
 
Inget stipendium delades ut under året, ett nytt material för kondoleanser och 
gratulationer är klart och används. Fonden hade 31 december 2020,  2321 € på konto. 
Det är något mindre än 2019 då investering i nya kondoleans brev tagit fram och 
belastat fonden 2020. 

 
INFORMATION 
 
Hemsidan uppdateras med allt som är på gång och används som en elektronisk 
anslagstavla. Facebook Event skapas för aktiviteter och marknadsförs via ABF sida. Det 
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elektroniska nyhetsbrev sändes ut 13 gånger till de som prennumerar, drygt 200 
adresser, samt till Foa-Ås medlemmar. På några större arbetsplatser skriver de ut 
informationen och sätter upp A4-affischerna. Tidningarnas infosidor har ibland 
använts samt Visit Ålands evenemangskalender. ABF har på olika sätt synts i de olika 
lokaltidningarna under året. Facebook är den viktigaste kanalen att marknadsföra 
evenemang och där har ABF har både en grupp och en sida. Sidan har över 430 följare 
och gruppen har 89 medlemmar. 
 
 
ABF-FÖRENINGSHUSET 
 
ABF-föreningshuset är ett välfungerande föreningscenter där sex föreningar har 
kontor och ett 10-tal föreningar håller sina möten i huset. De olika intressenterna tar 
stort ansvar så att det fungerar. Ett kodlås gör att utlåningen av lokaler och utrustning 
fungerar enkelt. Kontorshyresgäster i föreningshuset är PAM servicefacket och FFCs 
ombudsman på Åland som delar med Ålands Feministparaply två projektanställda. 
SKUNK delar kontor med ABF och har en anställd och två volontärer, de delar kontor 
med ABF. Regnbågsfyren har eget rum. Sjömansunionens Ålands avdelning, hyr en 
kontorsplats i mötesrummet. Huset hade fram till undantagstillståndet i mitten av 
mars drygt 90 aktiviteter. Under undantagstillståndet som varade 18 mars till 13 april 
var huset stängt. Under april-juni hölls ett 30 tal små möten ofta som bas för ett 
online. Under juli var det så gott som tomt. Under hösten hölls 81 olika aktiviteter i 
lokalerna med Corona-restriktioner. Sammanlagt hölls drygt 200 aktiviteter i huset, 
de flesta kvällstid. Efter Corona utbrottet utvecklades online verksamheten och 
programmet ZOOM köptes in och tillgängliggjordes för ABFs egna möten men också 
för andra föreningar. Genom Möteshjälpen handledde verksamhetsledaren 
arbetsgrupper, styrelser och föreningar i att hålla möten online. I lokalerna finns wifi, 
skrivare och en större kopiator, bredband och utrustning för videokonferens. I 
Föreningshuset finns sopsortering med åttafack. ABF är ansluten till Grön el. För att 
stimulera studiebesök, gäster och erfarenhetsutbyte för sina medlemsföreningar har 
ABF ett reseavtal med Viking Line som ger 50% rabatt för resor till och från Åland. 
Lokalerna städas ekologiskt av städfirman Tant Grön 1 gång i månaden. ABF och 
Föreningshuset har under året Kranmärkt (att inte köpa vatten på flaska). Till huset 
har införskaffat tio nya stolar och ett nytt förvaringsskåp till Pusselfamiljen. För att få 
ett bättre ljud på onlinemöten införskaffades Jabra speaker 810. Ett avtal med 
TechSoup ett internationellt nätverk för enkla digitala lösningar för effektiv 
administration av ideella organisationer har tecknats.  
 
 
INTERNATIONALISERING 
 
Internationalisering tredje sektorn, slutrapporten för projektet Internationalisering 
tredje sektorn, sändes in och godkändes. 19 personer fick möjlighet att utbilda sig i ett 
annat land. 
Internationalisering tredje sektorn 2.0 en ansökan om nytt vuxenutbildningsprojekt, 
sändes in, men fick inte tillräckligt med poäng utan kom på nionde plats på reservlista. 
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Quality Label, ABF sökte och fick en godkänd Quality Label för Erasmus+. 
Stärka tredje sektorn Åland, en ansökan om volontärer i European Solidarity Kårens 
program. Projektet är ett föreningssamarbete med flera av ABFs medlemsföreningar 
främst Emmaus, SKUNK och Ålands Natur och Miljö. Projektet beviljades 30749,76 € 
för 2 volontärer under 1 år. Projektet påbörjades med rekrytering av 2 volontärer och 
deras värdorganisationer. Men stoppade upp pga Corona. 
 
 
ABF NORDEN 
Styrelsemöte hölls 27-28 januari i Köpenhamn i samband med SAMAK och 
Nordenskolan. Under året har organisationen stärkts genom en halvtidsanställning av 
koordinatorn Mia Andersson Wikholm. Styrelsemötet i maj var planerat att hållas på 
Åland och tanken var att ordna ett seminarium i form av ett panelsamtal om 
folkbildning, detta fick ställas in fick ställas in pga Corona. Årsmöte hölls 13-14 maj och 
styrelsemöten har hållits varannan månad online. 
 
 
KURSER, FÖRELÄSNINGAR, SAMTAL, CIRKLAR OCH DISKUSIONSTILLFÄLLEN 
 
Fokus har varit på korta kvällskurser, kvällsseminarier, föreläsningar med efterföljande 
samtal, enskilda studiekvällar, studiecirklar och projektinriktad bildning.  
37 kurs/föreläsningstillfällen har hållits, 16 studiecirklar och 27 övriga tillfällen. 
Även många samarbeten och bildningstillfällen i projektform har skapats och 
utvecklats. ABF delar inte ut bidrag för kursverksamheten utan erbjuder samarbete, 
coachning och sammanhang. Ämnena för möten, kurser och föreläsningar är breda 
vilket är viktigt för att på olika sätt stimulera ett livslångt lärande. De flesta 
aktiviteterna har sin bakgrund i förslag av medlemsföreningarna och i samarbete med 
dem och andra, såväl egna medlemsföreningar som andra aktörer, men också enskilda 
personers initiativ tas tillvara. De flesta tillfällen är öppna för alla intresserade och 
avgiftsfria eftersom ABF ser det som viktigt att ha så låg tröskel som möjligt för att 
kunna delta. 
 
Kurser, föreläsningar och diskussionstillfällen 
 
* Lägerarbete, kollektivavtal och lokala avtal, lunchmöte 15 januari. Deltagare 9 
personer (1m/8k). I samarbete med facket. 
* Mötesplats för hantverk, 22 januari med Matilda Karlström, öppet hus. 
* Samtal om feminism och maskulinitet, 23 januari med Miikka Vuorinen från 
projektet Fenix på Kvarter 5. Deltagare 9 (3m/6k). I samarbete med Feministparaplyet.  
* Är kamratstöd mot spelberoende något för Åland? med Miikka Vuorinen från 
projektet Pelirajat"on 24 januari lunchsamtal Folkhälsans ANDTS och 
ekonomirådgivningspersonal deltog. I samarbete med Emmaus på Emmaus returcafé. 
Deltagare 10 (3m/7k).  
* Hur möter vi arbetslivets förändringar i mansdominerade branscher? 23 januari 
med Miikka Vuorinen från Sosped på ABF-föreningshuset. Deltagare (3m/3k) varav 
FFCs ordförande på Åland och och personalansvarig på Emmaus. I samarbete med 
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facket. 
* Vård i livet och döden, 6 februari med Raili Hake på ABF föreningshuset. Deltagare 
11 (10k/1m). I samarbete med Vård i livet. 
* Vård i livet och döden, 24 februari med Raili Hake på Kumlinge bibliotek. Deltagare 
11 (10k/1m). I samarbete med Vård i livet. 
* Grupptillhörighet viktigare än sanning med profes s or, Mikael Klintman, online 
från Lunds universitet 11 mars på Ålands hotell och restaurangskola. Deltagare 13 
(11k/2m).  
* Filmprojektsnätverkande 25 februari med Kati Fell som vill skapa film presenterar 
sin filmidé för möjliga medverkande. Deltagare 4 (2m/2k). 
* Vad kan man göra åt sömnproblem? med Eeva Axelsson 11 juni på Föreningshuset 
och online. Deltagare 7 på plats och 4 online (5k/2m). 
* Att leda digital möten med Ulrika Eklund 27 april. Deltagare 17. Online. 
* Att leda digital möten med Ulrika Eklund 6 maj. Deltagare 17 Online. 
* Basinkomst med Jan-Otto Andersson 29 april. Deltagare 22. Online. 
* Dialogpaus om Coronas effekter 9 juni ett digitalt samtal. Deltagare: 6 (6k)  
samarbete med LR och Dialogstiftelsen dit anteckningarna skickades från samtalet 
skickades. Online.  
* Vad är feminist- samtalskväll? 25 juni Deltagare 8k. Online 
* Vara volontär! på Emmausgård 13 augusti samtal med Elvira Lobråten SKUNK och 
Ulla Rindler-Wrede Emmaus. 
* Åland Pride samtal på temat: B ac klas hen för HB T QI fråg or oc h genuskunskap 25 
augusti. Deltagare 8. I samarbete med Regnbågsfyren och Feministparaplyet. 
* Sexuellt våld och normer i fritidssektorn - hur kan vi skapa en mer trygg och 
respektfull verksamhet 7 september med Malin Gustavsson på Uncan. Deltagare 20 
personer. I samarbete med Feministparaplyet, Ålands Idrott, Ekvalita, och 
Mariehamnstad. 
* Folkbildningens forskningsdag, 17 september ett digitalt event med lokala 
mötesplatser där Åland var en. 
* Medborgarsamtal under pandemin – hur ska Åland utvecklas?  16 september på 
föreningshuset. I samarbete med Bärkraft. Deltagare 3 (1m/2k). 
* Att hålla Hybridmöten 7 oktober lunchmöte. Deltagare 3k. 
* Kreativitet och företagande en inspirationskväll med Sandra Törnroth 27 oktober 
Deltagare 12 online och 12 på plats. 
* Högstadieelevers Vänskapande  med forskaren Lina Lundström och panelsamtal 

med Mikael Rosbäck, Kaj Törnroos, Joakim Svensson, Fanny Mörn och Mia Hanström 
Reflektörer: minister Annika Hambrudd och utbildningschef Niclas Stenbäck i 
samarbete med Rädda Barnen 1 december på Föreningshuset och digitalt. 

* Att sitta i en föreningsstyrelse med Mia Hanström. Deltagare 6 (1m/5k).  
* Sömn och stressföreläsning 4 november med Eeva Axelsson .Deltagare 6 på plats 

och 6 online. 
* #följa upp metoo - vi måste få slut på sexuella trakasserier, kränkningar och 

övergrepp 8 december på Biblioteket i Mariehamn. I samarbete med 
Feministparaplyet. 
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* Mailchimpkurskväll med Jane Carlsson på Föreningshuset 2 december 
* Mötesplats för hantverk, doc ktillverkning  28 oktober med Katja Juslin 
* Mötesplats för hantverk, doc ktillverkning  11 november med Katja Juslin 
* Mötesplats för hantverk, doc ktillverkning  10 december med Katja Juslin 
* Mötesplats för hantverk, ljus s töpning  9 december med Gunilla Schåman. Deltagare 

9 + 2 barn 
* Mötesplats för hantverk, g ör din eg en julkrans  med Yana Bublei, 3 december.   
* Den nordiska modellen klimat och facket med årets Nordenskolan deltagare Lasse 

Welroos. 10 november. Deltagare 7 (3k 5m). 
* Nyfiken på åländskt föreningsliv: Föreningsformen, på biblioteket i Mariehamn 3 

november medverkande; Avheniset, Swingskeppet och Pusselfamiljen.  
* Nyfiken på åländskt föreningsliv: Varför är man aktiv i en förening? på biblioteket 

i Mariehamn 11 november medverkande: Ålands Natur och miljö, Mångkulturella 
föreningen och Kulturföreningen Katrina. 

* Nyfiken på åländskt föreningsliv: Vad är frivillighetsarbete/volontärarbete och 
varför gör man det? på biblioteket i Mariehamn 21 november medverkande: 
Klubbhuset Pelaren Waldorf Åland och Ålands Feministparaply. 

* Teknik och systemval för föreningsadministration 9 december, lunchmöte 
Deltagare 6k. 
 

INSTÄLLDA  
En hel del program som var planerade under våren fick ställas, in men många kunde 
ställas om. Några av de inställda programmen var: Kontroll på vardagsekonomin 24 
mars med Rebecca Mattsson. Våld i nära relationer 28 april ett samarbete med 
Pusselfamiljen, Folkhälsan, Feministparaplyet och Brottsofferjouren, Demokrati festen 
föreläsning med Anna Sundström, generalsekreterare för Olof Palmes internationella 
center och Om vikten av Demokrati och folkbildning 4 maj i samarbete med ABF 
Norden. 
 
Studiecirklar 
 
* Föräldrar till barn med särskilt viktiga behov av NPF typ 5 träffar 10 deltagare.  

Deltagare: 14k 5 träffar. 
* Pellas ladugårdsteater, förberedande teaterarbete, del 1. Deltagare 9,  6 träffar. 
* Pellas ladugårdsteater, förberedande teaterarbete, del 2. Deltagare 8, 6 träffar. 
* Pellas ladugårdsteater, förberedande teaterarbete, del 3. Deltagare 8, 5 träffar. 
* Pellas ladugårdsteater, förberedande teaterarbete, del 4. Deltagare 5, 6 träffar. 
* Pellas ladugårdsteater, förberedande teaterarb, del 5. Deltagare 12, 6 träffar. 
* Bokcirkel Kökar Deltagare: 7, 7 träffar. 
* Antböle vävcirkel i Saltvik HT del 1. Deltagare: 14k 6 träffar. 
* Antböle vävcirkel i Saltvik HT del 2. Deltagare: 14k 6 träffar. 
* Antböle vävcirkel i Saltvik VT del 3. Deltagare: 16k 10 träffar. 
* Antböle vävcirkel i Saltvik VT del 4. Deltagare: 16k 10 träffar. 
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* Bokcirkel Godby. Deltagare: 7k 8 träffar. 
* Språkcirkel i tyska  för Ålands guider Deltagare 7 (1m/6k) 5 träffar. 
* Språkcirkel i svenska för dem med ukrainska som modersmål med Yana Bublei 7 

tillfällen. Deltagare 4 (2k/2m). 
* Språkcirkel i svenska för volontärer Deltagare 3k 6 träffar. 
* Feministiska samtal. Deltagare 7k 7 träffar. 

 
Ej färdiga eller startade cirklar sen avbröts den pga Corona. 
* I Lars Sonks fotspår - byggnader i Mariehamn 3 träffar Deltagare 11. 
* Bokmässecirkel 2 träffar Deltagare 4. 
* Gör skillnad! Från klimatångest till handlingskraft 
* Socialdemokratisk politik, 
 
Övrigt där ABF deltagit, medverkat eller på annat sätt varit involverade  

• SAMAK 27-28 januari Köpenhamn, tillsammans med Elin från facket. 
• Nordenskolan, en årlig facklig-politisk ledarutbildning om den nordiska 

modellen och bygger på forskningsprojektet NordMod 2030, som genomförts 
på uppdrag av SAMAK. Åland hade 1 deltagare. 

• Informations- kommunikationsnätverket på Åland, har väckts igång under 
våren. Daniel Johansson har tagit fram en logga och ett möte har hållits. 

• Ny regering, verks amhets ledaren arrang erade två lunc hmöte om ABFs 
verksamhet och vikten av folkbildning den 6 februari med kulturminister Annika 
Hambrudd och den 26 februari med utbildningschef Niklas Stenbäck. 

• Rumäner på Åland, är en nybildad förening som haft möte i föreningshuset 
under våren, fortsatt samarbete stoppades upp av Corona. 

• Kastellholmssamtal 2020 
Fredsinstitutet arrangerade online 30 mars, årets tema Krig, fred och miljö. 
Verksamhetsledaren deltog. 

• ABF Norden och Åland, 7 april ett brainstorming möte med Mia, Elin och Mia 
Wikholm Andersson kring Ålands behov och möjligheter för nordiskt 
samarbete. 

• Black Lives Matter manifestation i Stadshusbacken 28 juli, på initiativ av Linne 
Sundblom och Linnea Selander planerades manifestation som en 
Coronnapassade aktion. ABFs verksamhetsledaren, hjälpte till med tips på 
talare, musiker och de praktiska arrangemangen. Ordnade med både megafon 
och ljudanläggning. Manifestation samlad mellan 50-100 personer och fick bra 
uppmärksamhet i media. 

• Emmaus festival 2020, 13 augusti ABF medverkade bland annat med ett samtal 
om att vara volontär 13 augusti kl. 17:00 – 17:45 
på Emmaus gårds scen. Elvira Lobråten som varit i Frankrike som SC volontär 
via SKUNK och Ulla Rindler Wrede som är volontär på Emmaus medverkade. 
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• Åland Pride 2020 ordnas i digital och mindre skala, ABF arrangerar i ett samtal 
på temat: Backlashen för HBTQI frågor och genuskunskap tisdagen den 25 
augusti kl. 20 på Föreningshuset. 

• Utfärd för inflyttade 12 september bussutflykt med besök på Mullvadens 
koloniträdgård och Stickstugan Hantverk & Café. Ekologiska odlarnas projekt 
där ABF är partner. 

• Omställningsnätverkets föreläsningar online om matres iliens  ABF 
marknadsförde och följde föreläsningsserien Lokal matförsörjning i Corona 
krisen skugga ett samarbete mellan Sverige, Österbotten och Åland. 

• Att starta en trädgård: marktillg ång , jordtillg ång  oc h frötillg ång  20 april med 
Farbror grön/ johannes wätterbäck 

• Maten som bygger vår framtid – om mat, bes lut oc h lands byg dens  trumfkort 
med Kristina Forsberg från slaktarn"s gård 23 april 

• Regenerativt lantbruk med Jörgen Andersson från fjällbete 25 april  
• Lokala distributionskanaler och lösningar: 27 april med Reko (Åland), Local 

food nodes / Albin Ponnert (se), Michel Poulsen/Søtoftes jordbrug (dk), Tore-
Jardar Virgernes /Virgenes andelsgård (no), Foodhub Nylands mat/Rikard 
Korkman (fi). 

• Omställningsbar med mikrojordbruket i Stockholm 29 april  
• Matmedborgarskap – hur kan vi bli aktiva matmedborgare istället för passiva 

konsumenter? med Fredrik Rosenkvist 2 maj 
• Att ha gårdshöns med Maria Österåker 5 maj  
• Vilda växter med Anita Storm 5 maj 
• Skogsträdgårdar med Philipp Weiss  
• Seeds and community seed banks med Andrew Mcmillion 14 maj 

 

PROJEKT 
Olika former av projekt är en viktig del av bildningsverksamheten, dels för att det är 
en väg för att öka resurserna men också för att nå nya målgrupper och ha andra 
former av bildningsverksamhet än direkta 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. 
 
Språkbadsprojektet - jobbskuggning och svenska träning 
Ett samarbete med TSL Työväen Sivistysliitto för att stärka finskspråkiga 
yrkesarbetande i svenska, projektet är skjutet på framtiden pga Corona. 
 
Klimatsmart ekologisk odling - för alla generationer 
Ekologiska Odlarna på Åland (de små odlarna)  är leadpartner  och Ålands Natur och 
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Miljö,  Medis,  Emmaus returcafé och Marthorna är partners. Projektets år två 
stoppade upp i och med Corona men har genomförts online workshoppar. 

 

Nätverket Åland mot rasism 
ABF samordnar fortsättningsvis nätverket som har 14 medlemsföreningar och 465 
följare på FB. ABF finansierar och administrerar nätverkets hemsida. Motiveringen för 
ABFs engagemang i nätverket är: ”ABF är en del av det fria bildningsarbetet, grundat 
på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer. Det är därför självklart att 
vara med i och bilda nätverket. Rasism, främlingsrädsla och vi och dom tänkande är 
varken bra för människor eller för ett samhälle och måste på olika sätt aktivt 
motarbetas.” Meningen är att nätverkets aktiviter 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 medlemsgrupp på FB för 
sin interna kommunikation. 
 
En säker hamn  
Målet med projektet är: Förbättrad mottagningsberedskap mellan och inom 
kommuner, ÅHS, övriga myndigheter och den frivilliga sektorn. Det sker genom 
kunskapshöjande åtgärder, utveckling av modeller och rutiner för likvärdig 
integration för kvotflyktingar på Åland oberoende av hemkommun. ABF är 
samverkanspartner i projektet och verksamhetsledaren sitter med i styrgruppen för 
projektet. Projektet finansieras huvudsakligen av Asyl-, Migrations- och 
Integrationsfonden (AIMF). ABF har deltagit i styrgruppen samt medverkat i olika 
aktiviteter.  
 
Windjammers barn – Syltorkestern 
Ett projekt med syfte att inspirera barn, ungdomar och vuxna att mötas och 
uttrycka sig genom musik och dans. Projektets mål är att tillgängliggöra hot jazz för 
barn och unga genom jam och interaktiva föreställningar. Projektet ska utveckla 
medverkande musiker att arbeta i nya former tillsammans med musiker, barn och 
ungdomar och i förlängningen vitalisera musik- och danskulturen på Åland. 
Projektperiod 3 februari 2018 - 30 juni 2021. Finansierat huvudsakligen med Leader-
stöd och medel från Svenska Kulturfonden. I och med Cororna lades all planering 
och genomförande i väntan på att restriktionerna upphävs. 

Mötesplats för hantverk - ett integrationsprojekt 
Nystart för projektet med ny projektledare första tillfället, i januari kom inga deltagare 
trots radioinslag samma dag. Projektet sköts på framtiden främst pga Corona. På 
senhösten genomfördes sen 5 träffar som blev mycket lyckade. Tre på temat 
docktillverkning, ljusstöpning och julkrans tillverkning. Verksamheten har potensial 
fler och fler hittar dit och vi finner fler och fler inflyttade som vill dra olika aktiviteter. 
Projektet fortsätter våren 2021. 
 
Bokmässa 2020 
21 november mellan 11 och 3 hölls den nystartade bokmässan ett samarbete med 
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Ålands Litteraturförening. ABF tog med hjälp av Marcus Östman fram en logga och 
Nina Fellman engagerades för att hjälpa till från ABFs sida. Genomfördes Corona 
säkrat på plats i Alandica med streamat program som bara efter några dagar över100 
personer tittat på. Mer än 1000 personer sett scenprogrammet på nätet redan. Ett 
trettiotal utställare var på plats och programmet innehöll ett tretiotal olika personer 
författare, förläggare, bokhandlare bokintresserade, ABF presenterade bokcirkel 
möjligheten och höll ett bokcirkel samtal. 

 
AVSLAG PÅ PROJEKTANSÖKNINGAR 
 
Fira, hedra och värna självstyrelsen – Åland 100 år Vi stärker demokratin genom 
folkbildning. Fick avslag hos Kulturdelegationen 

Projekt  Digitalt ungdomsarbete KC – Åland 
Kunskapscentrum som ligger i Skarpnäcksfolkhögskola och ABF skapade tillsammans 
ett projekt kring digitalt ungdomsarbete, ett önskemål från SKUNK. En ansökan 
gjordes från KC till Erasmus+ Strategiskt partnership. Fick avslag från Erasmus+ 
Sverige. 
	
AVSLUTANDE ORD 

 
Tredje sektorn, föreningslivet och civilsamhället är en viktig del av hur vi tar vara på 
människor som resurser och förändrar och förbättrar men också har kul i 
gemenskap och genom nyfikenhet i att vilja lära mer. 

ABF vill tacka alla medlemsföreningar, samarbetspartner och enskilda för att de gör 
stor skillnad för människor, djur och natur. 


