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Förord	  om	  folkbildning 
Folkbildning	  på	  Åland	  är	  formellt	  representerat	  av	  Medborgarinstitutet,	  Folkhögskolan	  och	  
det	  två	  Bildningsförbunden	  ABF	  och	  ÅBF.	  Folkbildning	  på	  Åland	  har	  en	  längre	  tradition	  än	  de	  
30	  år	  som	  de	  båda	  bildningsförbunden	  funnit.	  Historiskt	  sysslade	  t	  ex	  Ungdomsföreningarna	  
ute	  i	  kommunerna	  med	  en	  hel	  del	  allmän	  folkbildande	  verksamhet,	  också	  Marthor	  och	  
Folkhälsan	  har	  och	  har	  haft	  betydelse	  för	  folkbildningen.	  Idag	  Ginns	  ett	  starkt	  föreningsliv	  på	  
Åland,	  de	  är	  en	  viktig	  pusselbit	  för	  folkbildningen	  men	  vi	  ser	  också	  att	  bildningsförbundens	  
verksamhet	  behövs	  mer	  än	  någonsin.	  Folkbildning	  är	  en	  viktig	  del	  av	  de	  så	  kallade	  
civilsamhället	  och	  den	  har	  en	  betydande	  roll	  i	  stärkandet	  av	  demokratin.	  Bakom	  det	  ligger	  
idén	  om	  kunskapens	  betydelse	  för	  människans	  utveckling	  och	  hennes	  förmåga	  att	  relatera	  till	  
omvärlden	  och	  att	  stärka	  människors	  upplevelse	  av	  egenmakt/empowerment	  och	  att	  påverka	  
sin	  livssituation.	  Folkbildningen	  kan	  ses	  som	  en	  del	  av	  vuxenutbildningen	  som	  har	  som	  mål	  att	  
alla	  vuxna	  ska	  ges	  möjlighet	  att	  utvidga	  sina	  kunskaper	  och	  utveckla	  kompetens	  i	  syfte	  att	  
främja	  personlig	  utveckling,	  demokrati,	  jämställdhet,	  ekonomisk	  tillväxt,	  och	  sysselsättning	  
samt	  en	  rättvis	  fördelning.	  Folkbildningen	  ska	  skapa	  olika	  former	  av	  arenor	  för	  människor	  att	  
komma	  samman.	  	  

För	  folkbildningen	  gäller	  speciellt:	  
-‐	  Att	  den	  ska	  vara	  tillgänglig	  för	  alla.	  
-‐	  Att	  den	  ska	  ske	  tillsammans	  med	  andra.	  
-‐	  Att	  den	  ska	  ha	  sin	  grund	  i	  att	  kunskaper	  och	  bildning	  stärker	  människor.	  
-‐	  Att	  den	  ska	  bidra	  till	  individens	  personliga	  utveckling	  och	  förutsättningar	  för	  delaktighet	  i	  
samhället	  -‐	  möjliggöra	  för	  människors	  utveckling.	  
-‐	  Att	  den	  ska	  vara	  en	  aktiv	  samhällsaktör.	  	  

Åland	  har	  en	  modern	  lag	  för	  bildningsförbunden	  Landskapslag	  (2009:54)	  om	  
landskapsbidrag	  till	  bildningsförbund	  som	  betonar	  det	  samma	  som	  det	  svenska	  
betänkandet.där	  står: Landskapets	  stöd	  till	  det	  fria	  bildningsarbetet	  ska	  ha	  till	  syfte	  att	  främja	  
livslångt	  lärande,	  ett	  aktivt	  medborgarskap	  och	  demokrati	  samt	  verksamhet	  i	  medborgar-‐	  
samhället. Fritt bildningsarbete är	  en	  form	  av	  lärande	  och förkovran	  som	  i	  första	  hand	  riktar	  sig	  
till	  vuxna	  som	  genom	  fritt	  kunskapssökande	  önskar	  lära	  och	  förkovra	  sig	  utanför	  de	  formella	  
utbildningssystemen	  med	  mer	  eller	  mindre	  strikt	  upplagda	  utbildnings-‐,	  läro-‐	  och	  kursplaner	  
jämte	  examina.	  Fritt	  bildningsarbete	  har	  inga	  begränsningar	  beträffande	  ämnen	  som	  kan	  
studeras.	  

Framtiden 
En	  av	  folkbildningen	  och	  samhällets	  stora	  utmaningar	  är	  att	  möta	  framtiden,	  med	  dess	  
värderingar,	  livsstilar,	  arbetsliv,	  samt	  dess	  kulturella	  och	  religiösa	  mångfald	  på	  ett	  sådant	  sätt	  
att	  människors	  behovs	  av	  bildning,	  utbildning	  och	  kultur	  kan	  mötas.	  
Folkbildningen	  om	  den	  har	  resurser	  kan	  ha	  stor	  betydelse	  för	  en	  fungerande	  och	  levande	  
demokrati,	  kopplat	  till	  arbetet	  med	  att	  respekten	  för	  de	  mänskliga	  rättigheterna.	  Det	  står	  klart	  
att	  det	  Ginns	  ett	  ömsesidigt	  beroende	  mellan	  individens	  möjligheter	  till	  inGlytande	  och	  
respekten	  för	  de	  mänskliga	  rättigheterna.	  För	  att	  principen	  om	  demokrati	  och	  mänskliga	  
rättigheter,	  ska	  fungera	  som	  en	  grundläggande	  värdegrund	  krävs	  ett	  arbete	  på	  många	  plan,	  
bildningsförbunden	  kan	  göra	  en	  stor	  insats	  som	  underlättar	  att	  individerna	  kan	  enas	  om	  och	  
acceptera	  fattade	  beslut	  samt	  ta	  ansvar	  för	  det	  gemensamma	  samhällets	  utveckling.	  
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Inledning  
Årets	  verksamhet	  har	  innehållit	  en	  mängd	  olika	  samarbeten,	  projekt	  och	  ak9viteter.	  	  Verksamheten	  
utvecklas	  ständigt	  och	  även	  i	  år	  har	  nya	  organisa9oner	  valt	  a>	  ansluta	  sig	  fler	  är	  på	  kommande,	  
vilket	  både	  stärker	  och	  berikar	  verksamheten.	  ABF	  har	  med	  små	  medel	  en	  omfa>ande	  och	  bred	  
verksamhet.	  

Medlemmar	  
ABF	  har	  under	  året	  ökat	  9ll	  32	  medlemsföreningar.	  Medlemsantalet	  ligger	  på	  ca	  5000	  enskilda	  
medlemmar.	  

Medlemsföreningar	  är:	  
1. Anställda	  vid	  Ålands	  trafikavdelning	  JHL	  r.f.	  	  
2. Emmaus	  r.f.	  
3. FFC:	  s	  lokalorganisa9on	  (Finlands	  Fackföreningars	  centralorganisa9on)	  r.f.	  
4. Finlands	  Sjömansunions	  Ålands	  avdelningen	  r.f.	  
5. Företagsamskärgård	  r.f.	  
6. Kulturföreningen	  Katrina	  r.f.	  
7. Mariehamns	  Bokarbetare	  r.f	  (Team)	  
8. PAM	  Servicefacket	  
9. PAU	  Post	  och	  logis9kunionen	  Ålandsavdelningen	  r.f.	  	  
10. PusselFamiljen	  r.f.	  
11. Rädda	  Barnen	  på	  Åland	  
12. Röd	  Ungdom	  r.f.	  
13. SKUNK-‐	  intresseorganisa9onen	  för	  ungdomar	  i	  skärgården	  r.f.	  
14. Super	  (närvårdarna)	  r.f.	  
15. Swingskeppet	  r.f.	  
16. Visans	  vänner	  r.f	  
17. Vård	  i	  livets	  slutskede	  
18. Waldorf	  Åland	  r.f.	  
19. Ålands	  amatörastronomer	  r.f.	  
20. Ålands	  Byggnadsförbund	  r.f.	  	  
21. Ålands	  feministparaply	  
22. Ålands	  Hyresgäscörening	  r.f.	  	  
23. Ålands	  Kemiska	  arbetarföreningen	  r.f.	  (Team)	  
24. Ålands	  Kommunalanställda	  JHL	  r.f.	  	  
25. Ålands	  Landskapsanställda	  JHL	  r.f.	  
26. Ålands	  Li>eraturförening	  r.f.	  
27. Ålands	  Livsmedelsarbetare	  lokalavdelning	  r.f.	  
28. Ålands	  Metallarbetare	  fackavdelning	  r.f.	  
29. Ålands	  Mångkulturella	  förening	  r.f.	  
30. Ålands	  Natur	  och	  miljö	  r.f.	  
31. Ålands	  Intresseförening	  för	  psykisk	  hälsa	  -‐	  Reseda	  r.f.	  
32. Ålands	  Socialdemokrater	  r.f.	  

Personal	  
Mia	  Hanström	  har	  arbetat	  som	  verksamhetsledare	  55	  %	  av	  hel9d.  
Bokföringen	  sköts	  som	  en	  köptjänst	  av	  Maria	  Malmberg,	  JanMar	  ab.	  
ABF	  är	  anslutet	  sig	  9ll	  företagshälsovården	  genom	  Cityläkarna.	  
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Styrelsen	  
Ordförande:	  Ing-‐Mari	  Heikfolk.	  	  Vice	  ordförande:	  Fredrik	  Johansson.	  
Styrelsemedlemmar:	  Jan	  Andersson,	  Agneta	  Sundström,	  Kaveh	  Bahar,	  Rosa	  Mirén	  och	  
Boryana	  Ivanova.	  
Suppleanter:	  Harry	  Rönnberg,	  Anne	  Sjölund,,	  Ann-‐Louise	  Fogelström,	  Michaela	  Dahl	  och	  Johan	  
Stark.	  
Under	  året	  har	  9	  styrelsemöten	  hållits.	  

Representanskapsmöte	  
4	  mars	  samlade	  drygt	  25	  personer	  och	  var	  en	  trevlig	  9llställning	  där	  ABFs	  informa9onsfilm	  hade	  
premiär	  och	  presenta9on	  av	  Matbanken	  på	  Åland	  hölls.	  

Lokalerna 
Lokalerna	  på	  Ålandsvägen	  55	  används	  fli9gt	  av	  olika	  föreningar.	  De	  har	  varit	  bokade	  vid	  över	  250	  
9llfällen	  under	  året	  för	  möten	  och	  ak9viteter.	  Den	  webbaserade	  bokningskalendern	  och	  utlåningen	  
av	  lokaler	  fungerar	  väl.	  Del	  av	  kontoret	  har	  under	  året	  varit	  uthyrt	  9ll	  SKUNKs.	  Lokalerna	  är	  svåra	  
för	  många	  med	  fysisk	  funk9onsnedsä>ning	  och	  inte	  heller	  helt	  passliga	  för	  vår	  verksamhet.	  Försök	  
a>	  finna	  andra	  billigare	  ändamålsenliga	  lokaler	  har	  gjorts	  under	  året	  men	  ännu	  utan	  framgång.	  

InformaHon	  
Mediaavtalet	  med	  Nya	  Åland	  som	  ger	  en	  gra9s	  annons	  var	  14:e	  dag	  har	  forsa>	  och	  är	  en	  bra	  
9llgång.	  Hemsidan	  används	  som	  en	  aktuell	  informa9onspunkt.	  Det	  elektroniska	  nyhetsbrev	  som	  
intresserade	  kan	  prenumerera	  på	  distribueras	  idag	  9ll	  nästan	  200	  adresser.	  Tidningarnas	  infosidor	  
och	  100	  ord	  om	  din	  förening	  har	  använts.	  ABF	  har	  på	  olika	  sä>	  synts	  i	  de	  olika	  lokal9dningarna	  
under	  året.	  Facebook	  blir	  en	  allt	  vik9gare	  kanal	  där	  ABF	  har	  både	  en	  grupp	  och	  en	  gilla	  sida	  med	  
över	  100	  gillarmarkeringar.	  En	  informa9onsfilm	  finns.	  

Kurser,	  föreläsningar,	  samtal	  och	  studiecirklar	  
Inga	  terminslånga	  kurser	  har	  arrangerats	  däremot	  löper	  flera	  cirklar	  på	  under	  året.	  Fokus	  är	  idag	  på	  
korta	  kurser,	  föreläsningar	  med	  eierföljande	  samtal,	  enskilda	  studiekvällar,	  studiecirklar	  och	  
projek9nriktad	  bildning.	  26	  direkta	  kurs/föreläsnings9llfällen	  har	  hållits,	  17	  studiecirklar	  och	  många	  	  
samarbeten	  och	  bildnings9llfällen	  i	  projekcorm	  har	  skapats	  och	  utvecklats.	  ABF	  har	  medverkat	  och	  
deltagit	  i	  fler	  andra	  bildningsaktviteter	  och	  arrangemang.	  Fler	  medlemsintreserade	  föreningar	  hör	  
av	  sigså	  verksamheten	  tycks	  ligga	  rä>	  i	  vad	  behov	  och	  önskemål	  är	  från	  de	  åländisak	  förenignslivet.	  
ABf	  delar	  ju	  inte	  ut	  bidrag	  för	  kursverksamheten	  utan	  erbjuder	  samarbete,	  coachning	  och	  
sammanhang.	  Ämnena	  för	  möten,	  kurser	  och	  föreläsningar	  har	  en	  bredd	  vilket	  är	  vik9gt	  för	  a>	  på	  
olika	  sä>	  s9mulera	  e>	  livslångt	  lärande.	  De	  flesta	  ak9viteter	  är	  på	  förslag	  av	  medlemsföreningarna	  
och	  i	  samarbete	  med	  andra	  både	  egna	  medlemsföreningar	  och	  andra	  aktörer.	  De	  flesta	  9llfällen	  är	  
öppna	  för	  alla	  intresserade.	  
Itresset	  för	  studiecirklar	  ökar,	  de	  cirklar	  som	  kommer	  igång	  har	  en	  bredd	  och	  bygger	  främst	  på	  
gruppers	  egna	  ini9a9v.	  	  
Bilaga;	  kurser	  och	  studiecirklar.	  

HögskoleprakHk 
Under	  sommaren	  i	  10	  veckor	  har	  Harry	  Rönnberg	  hai	  sin	  högskoleprak9k	  hos	  ABF.	  Han	  har	  gå>	  
igenom	  ABFs	  arkiv	  och	  organiserat	  upp	  det	  med	  målet	  a>	  föra	  en	  del	  av	  materialet	  9ll	  Ålands	  

�4



Verksamhetsberä,else	  ABF-‐Åland	  2014	  
Arbetarnas	  bildningsförbund	  rf	  

landskapsarkiv.  

ABF-‐Norden 
Årsmöte	  7	  februari	  Stockholm,	  Sverige	  Harry	  Rönnberg	  deltog.	  
Arbetsseminarium	  i	  kommunika9on	  Stockholm,	  9-‐10	  april.	  
Höstkonferens	  i	  Oslo,	  Norge	  12	  november	  temat	  för	  konferensen	  Strategiarbete	  och	  
organsia9onsutveckling.	  Verksamhetsledaren	  deltog.	  Verksamhetsledaren	  deltog.	  

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.	  
ABF	  -‐Åland	  är	  medlem	  i	  Bildningsalliansen	  en	  parpplyorganisa9onen	  för	  den	  svenskspråkig	  fria	  
bildning	  i	  Finland.	   

Olof	  Palmes	  Minnesfond 
S9pendiet	  2014,	  9ll	  Lars	  Lindholm	  och	  Mia-‐Maria	  Forsberg	  för	  utvecklingsverksmahe9	  byn	  Zemite	  i	  
Le>land.	  

Medverkan,	  träffar,	  representaHon,	  uppvaktningar,	  	  mm	  	  
* Möte	  med	  minister	  Johan	  Ehn	  och	  handläggare	  Jan-‐Ole	  Lönnblad	  om	  verksamheten	  och	  bidrag	  
2013.	  Verksamhetsledaren	  och	  ordförande	  deltog.	  

* Leaderutvärdering	  både	  skriilig	  och	  deltagande	  av	  verksamhetsledaren	  i	  utvärderingsmöte.	  
* Nikk	  Nordiskt	  informa9on	  för	  kunskap	  om	  kön,	  besökte	  Åland	  21/10,	  verksamhetsledaren	  deltog	  
i	  samverkansmöte.	  

* Mariehamnsstads	  bidragsenkät	  besvarades.	  
* Möte	  med	  Nordiska	  kulturfonden,	  verksamhetsledare	  deltog.	  
* Landskapsregeringen	  nätverksträffar	  för	  ideella	  föreningar	  på	  teman	  som	  mångfald,	  infly>ade,	  
integrering.	  Verksamhetsledaren	  har	  deltagit	  två	  träffar.	  

* Peerlearning	  EU	  konferens	  i	  Helsingfors	  8-‐9/12,	  verksamheledaren	  deltog.	  
* Möte	  med	  Ålands	  näringsliv,	  Visit	  Åland	  ,	  City	  Mariehamn	  och	  näringslivssekreterern	  i	  
Mariehamn	  om	  företagarnas	  dåliga	  servicenivå	  vid	  arrangeang	  speciellt	  under	  lågsäsong.	  
Arbetsgruppen	  för	  Scandinavian	  Shuffel	  och	  verksamhetsledaren	  deltog.	  

* Ritva	  Pero9e	  fyllde	  60	  år	  och	  uppvaktades,	  Anne	  Sjölund	  representerade	  ABF.	  
* Under	  hösten	  avled	  Ritva	  Pero9e	  och	  delar	  av	  ABFs	  styrelse	  deltog	  på	  begravningen.	  
* Informa9on	  om	  Central	  Bal9c	  programmet	  4/11,	  verksamhetsledaren	  deltog.	  
* Informa9on	  om	  Lukkans	  verksmahet	  för	  integara9on	  fm	  6/11.	  
* Informa9on	  om	  Lukkans	  verksamhe	  om	  kultur	  em	  6/11.	  
* Leaders	  höstmöte,	  Abf	  representerades	  av	  Moa	  Ry>erstedt	  och	  Rebecca	  Ma>sson.	  ABF	  
nominerade	  Rebecca	  och	  Moa	  9ll	  Leaders	  styrelse	  där	  den	  först	  nämna	  nu	  är	  ordinarie	  i	  styrelsen	  
och	  den	  andra	  är	  suppelant.	  

Övrigt	  
Den	  kom	  utslag	  från	  Högsta	  förvaltningsdomstolen	  angående	  Fåglar	  9>ar	  på	  oss!	  Beslutet	  var	  	  inte	  
9ll	  ABFs	  fördel.	  E>	  förhandlingsmöte	  hölls	  med	  arbetsgruppen	  4/11	  för	  a>	  finna	  en	  lösning	  på	  
ekonomi	  och	  ansvar.  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Projekt	  
Olika	  former	  av	  projekt	  är	  en	  vik9g	  del	  av	  bildningsverksamheten,	  dels	  för	  a>	  det	  är	  en	  väg	  för	  
9llskapande	  av	  resurser	  men	  också	  för	  a>	  nå	  nya	  målgrupper	  och	  ha	  andra	  former	  av	  
bildningsverksamhet	  än	  direkt	  cirkel-‐	  eller	  kursformen	  en	  del	  av	  projekten	  innehåller	  också	  en	  hel	  
del	  kurs	  och	  bildningsverksamhet.	  Verksamhetsledaren	  verkar	  i	  hög	  grad	  som	  en	  ”coach”	  och	  
administratör	  för	  projektens	  arbetsgrupper	  som	  leder	  arbetet.	  

Visor	  i	  mormors	  trädgård	  
Idén	  med	  evenemanget	  har	  varit	  a>	  skapa	  en	  mötesplats	  för	  visintresserade	  och	  visnyfikna.	  	  
Projektet	  har	  le>s	  av	  en	  arbetsgrupp	  bestående	  ABF-‐Ålands	  verksamhetsledare,	  Helena	  Flöjt	  
Josefsson	  för	  Visans	  vänner	  samt	  kultursekreterareni	  Mariehamns	  stad.	  ABF-‐Åland	  har	  
administrerat	  och	  varit	  huvudman	  för	  projektet.	  Syiet	  med	  projektet	  har	  varit	  a>	  skapa	  en	  folklig	  
mötesplats	  för	  visintresserade	  och	  visnyfikna.	  Arrangemanget	  har	  varit	  e>	  gra9s	  arangemang,	  i	  de	  
enkla	  formatet	  och	  det	  serveras	  fika	  i	  ”mormorsmiljö”.	  Viskvällarna	  har	  varit	  e>	  9llfälle	  för	  både	  
etablerade	  och	  nya	  ar9ster	  a>	  uppträda.	  Speciellt	  ak9vt	  har	  infly>ade	  rekryteras	  för	  a>	  medverka	  
programmet.	  Vilket	  har	  präglat	  hela	  projektet.	  Kvällarna	  har	  nå>	  en	  bred	  grupp;	  unga	  gamla,	  folk	  
med	  funk9onshinder,	  barnfamiljer,	  turister,	  etc.	  
Medverkande:	   
24	  juni,	  	  Yohan	  Henriksson,	  ung	  man	  från	  Kumlinge	  och	  Lilibeth	  Weinstein	  och	  hennes	  band,	  
ar9sterna	  har	  rö>erna	  i	  Filipinerna	  bosa>a	  i	  Eckerö.  
1	  juli,	  Tranvik	  Quinns	  4	  pensionärer	  från	  Saltvik	  och	  Peter	  Hägerstrand,	  kompositör	  och	  musiker	  
med	  rö>erna	  på	  Åland.  
8	  juli,	  Helena	  Flöjt	  vissångare	  från	  Saltvik	  med	  sig	  på	  scen	  hade	  hon	  Boryana	  Ivanova	  med	  rö>erna	  
i	  Bulgarien	  och	  Patricia	  Bergroth	  och	  Tidens	  Brus;	  med	  Kim	  Hansson,	  Marianne	  Häggblom,	  Kjell	  
Frisk	  Catherine	  Frisk-‐Grönberg.	   
Utvärdering	  mot	  målen	  
*	  A$	  arrangera	  fyra	  viskvällar	  i	  juli.	  	  
Pga	  minskade	  bidrag	  arrangerades	  endast	  tre	  kvällar.	  
*	  Ha	  minst	  70	  besökare	  per	  kväll.	  
Ca	  80	  för	  första	  kvällen,	  110	  för	  andra	  kvällen	  och	  130	  tredje	  kvällen.	  Svår	  räknat	  då	  folk	  kommer	  
och	  går.	  
*	  A$	  nå	  en	  bredmålgrupp.	  A$	  arrangemanget	  är	  gra?s	  för	  besökarna	  så	  a$	  även	  de	  med	  svag	  
ekonomi	  och	  de	  som	  bara	  är	  nyfikna	  kan	  delta	  så	  a$	  kvällarna	  blir	  en	  mötesplats	  för	  en	  bred	  och	  
blandad	  publik.	  	  
Fram?den 
Då	  scenen	  i	  trädgården	  nu	  blivit	  etablerat	  har	  Visans	  vänner	  9llfrågats	  om	  a>	  för	  fram9den	  
fortsä>a	  arrangera	  kvällarna	  i	  samarbete	  med	  Mariehamns	  stad.	  

Det	  tvärkulturella	  projektet	  ”Ja,	  visst	  gör	  det	  ont”  
ABF	  har	  stö>at	  med	  träningslokaler,studiecirkelmöjlighet	  och	  marknadsföring.	  14	  juli	  kl.	  19	  
Finnström,	  15	  juli	  kl.	  19.00	  Lemland,	  16	  juli	  kl.19	  Eckerö,	  17	  juli	  kl.19	  Kumlinge,	  23	  juli	  kl.	  19	  
Vårdö	  och	  24	  juli	  kl.19	  Föglö.	  

Elvira	  
Abf	  har	  coachat	  och	  administrerat	  Cecilia	  Wickströms	  pilotprojekt	  en	  långsik9g	  och	  förebyggande	  
satsning	  för	  a>	  på	  sikt	  uppnå	  en	  jämställd	  musikbransch	  och	  i	  förlängningen	  e>	  jämställt	  samhälle.	  
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E>	  undersökande	  och	  uppsökande	  arbete	  gjordes	  under	  våren	  och	  sommaren	  och	  e>	  läger	  med	  
avslutande	  konsert	  genomfördes	  på	  Fögkö	  under	  hösten.	  7	  deltagre	  och	  4	  ledare.	  E>	  samarbete	  
med	  SKUNK.	  Projektet	  siktar	  på	  a>	  bilda	  en	  organisa9on	  förde	  fortsa>a	  arbetet.	  

Ö-‐projekt	  -‐	  vägledning	  av	  vuxna 
Verksamhetsledaren	  har	  deltagit	  i	  två	  nätverksträffar.	  De	  kommer	  a>	  göras	  en	  enkät	  för	  a>	  ta	  fram	  
behovet	  av	  utbildning	  och	  yrkesvägledning	  för	  vuxna.	  

Flygfyren	  i	  fokus	  -‐	  kultur	  och	  bildningsakEviteter	  
Arbetsgruppen	  för	  flygfyren	  i	  fokus	  med	  11	  deltagare	  har	  under	  2014	  genomfört	  e>	  projekt	  för	  a>	  
stärka	  kunskapen	  på	  de	  olika	  områden	  samt	  ordna	  inspirerande	  kulturella	  arrangemang.	  Mål	  a>	  
arrangera	  fyra	  kultur-‐	  och	  bildnings9llfällen	  vår,	  sommar,	  höst	  och	  vinter.	  Genomförande:	  
Studiebesök	  9ll	  Na9onalarkivet	  i	  Helsingfors	  och	  Riksarkivet	  i	  Stockholm.	  Arrangernade	  av	  
Kulturhistoriskt	  berä>ar	  café.	  Medverkay	  i	  Forum	  Marinum	  Ur	  va>net	  upp	  i	  skyn,	  Åbo,	  
sommarmöte	  vid	  flygfyren,	  medverkat	  med	  frågesport	  och	  informa9on	  vid	  Kumlingedagen.	  
Fågelskådning,	  Brainstorming	  -‐	  visioner	  och	  tankar	  om	  flygfyren	  och	  Kumlinge.	  Flygfyren	  
medverkar	  i	  finska	  fyrsällskapets	  vandrings	  utställning	  om	  fyrar.	  Skapat	  en	  vandringsled	  9ll	  
flygfyren.	  Tagit	  fram	  en	  keramik	  souvenir.	  Tagit	  fram	  och	  hai	  infoskyltar	  och	  material	  runt	  om	  i	  
kommunen.	  Lämnat	  material	  9ll	  Ålandsguiderna.  

Minnet	  av	  en	  sorg	  -‐	  eG	  ungdomsfilmprojekt	  med	  internaEonell	  inriktning	  
Huvudsyiet	  var	  a>	  engagera	  ungdomar	  från	  Sverige	  och	  Åland	  9ll	  a>	  skapa	  film	  9llsammans.	  
Projektet	  har	  le>s	  av	  en	  åländsk	  ungdomsarbetsgrupp	  med	  medlemmar	  från	  Göteborg	  	  och	  Åland.	  
Sju	  svenska	  undomar	  och	  e>	  20	  tal	  åländska	  ungodmar	  har	  deltagit	  i	  projektet.	  Projektet	  är	  en	  del	  
av	  EUs	  Youth	  in	  ac9on	  program.	  Projektet	  slutredovisades	  hösten	  2014.	  

Projekt	  integraEon	  och	  inkludering	  genom	  studiecirkel	  
Huvudsyiet	  med	  projekten	  är	  a>	  skapa	  goda	  förutsä>ningar	  a>	  integrera	  och	  inkludera	  infly>ade	  i	  
de	  åländska	  samhället,	  dels	  genom	  a>	  de	  får	  bä>re	  9llgång	  9ll	  språket	  och	  dels	  genom	  a>	  de	  får	  
kunskap	  om	  det	  formella	  och	  informella	  system	  och	  regler	  som	  finns	  på	  Åland.	  Projektet	  kring	  
studiecirklar	  har	  inte	  få>	  stöd	  under	  året.	  

Åland	  Ell	  Nordiskt	  Forum	  12-‐15	  juni	  2014	  
New	  Ac9on	  on	  Womens	  Rights	  
Projektets	  mål	  var	  a>	  e>	  flertal	  åländska	  organisa9oner	  skulle	  resa	  9ll,	  ta	  del	  av	  och	  medverka	  i	  
Nordiskt	  Forum	  2014	  i	  Malmö,	  de>a	  för	  a>	  sprida	  kunskap	  och	  erfarenhet	  från	  Åland	  och	  ta	  del	  av	  
nordisk	  och	  interna9onell	  erfarenhet	  och	  kunskap	  samt	  bygga	  och	  förnya	  nätverk.	  	  
Målet	  var	  a>	  få	  20	  ålämngar	  a>	  resa.	  Åland	  representerades	  av	  34	  personer.	  På	  Nordiskt	  Forum	  där	  
200	  organisa9oner	  stod	  bakom	  arrangemanget	  med	  närmare	  20	  000	  besökare	  med	  deltagare	  från	  
50	  länder.	  De	  var	  426	  programpunkter	  1	  084	  talare	  67	  st	  kulturakter	  280	  organisa9oner,	  föreningar,	  
myndigheter,	  företag,	  universitet	  och	  andra	  aktörer	  medverkade	  i	  det	  öppna	  programmet	  
En	  arbetsgrupp	  under	  ABF-‐Åland	  ledde	  åläningarnas	  resa.  
Nätverkandet	  både	  inom	  gruppen	  och	  utanför	  gruppen	  var	  stort	  deltagarna	  arbetar	  vidare,	  dels	  
genom	  a>	  deltagarna	  i	  sina	  vanliga	  arbeten	  och	  engagemang	  driver	  på	  för	  jämställdhet.	  E>	  resultat	  
av	  resan	  är	  bildandet	  av	  Ålands	  feminist	  paraply.	  
På	  den	  Fria	  scenen	  presenterades	  vid	  två	  9llfällen	  Smakbitar	  från	  Åland	  där	  presenterades:	  Sta9s9k	  
och	  fakta	  om	  Åland	  ur	  e>	  jämställdhetsperspek9v,	  Feministakademin	  på	  Åland,	  kill-‐	  och	  
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tjejgrupper	  på	  Åland,	  Magnus	  Maria,	  en	  opera	  om	  kön,	  skärgårdskvinnoseminarier,	  en	  mötesplats	  i	  
över	  20	  år	  och	  kvinnors	  företagande	  på	  Åland.	  	  
Åland	  syntes	  dessutom	  på	  följande	  seminarier:	  	  Jämställdhet	  i	  kris,	  Mia	  Hanström,	  Youth	  
empowerment	  and	  non-‐formal	  educa9on	  with	  gender	  perspec9ve,	  Fredsinsi9tutet,	  Feminist	  
futures	  Barbro	  Sundback,	  Feminis9sk	  ekonomi	  och	  välfärd.	  Från	  utopi	  9ll	  prak9k	  Barbro	  Sundback.	  
Samtliga	  deltgare	  var	  mycket	  nöjda	  med	  a>	  de	  valde	  a>	  resa.	  

Podcast	  för	  din	  förening	  –	  Ålandskanalen  
Projektet	  startade	  med	  utbildning	  i	  podcast	  under	  dec	  2014	  och	  fortsä>er	  under	  2015.	  ABF-‐	  
Åland	  får	  via	  ABF	  Sverige	  9llgång	  9ll	  e>	  podhotell	  (podbean)	  och	  en	  kanal.	  ABF-‐Åland	  kommer	  
a>	  9llhandahålla	  den	  för	  sina	  medlemsföreningar	  och	  samarbetspartner	  som	  vill	  vara	  med.	  
2015	  startar	  med	  utbildning	  i	  garageband	  och	  erfarenhetsutbyte.	  	  
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Bilaga	  1	  

KURSER	  OCH	  FÖRELÄSNINGS-‐	  OCH	  DISKUSSIONSKVÄLLAR	  

*	  Elevrådsutbildningen	  9/1	  heldag	  i	  samarbete	  med	  SKUNK,	  20	  deltagare.	  

*	  Livräddande	  Nöd	  första	  hjälp	  för	  föreningsakHva	  25/3	  kl.	  18,	  Jenny	  Österberg,	  11	  deltagare	  
(10k/1m)	  i	  samarbete	  med	  Röda	  Korset.	  

*	  A,	  effekHvisera	  och	  organisera	  styrelsearbete,	  12/2	  i	  samarbete	  med	  Swingskeppet	  
deltagare	  5	  (5k).	  

*	  Utmana	  Normen	  –	  Är	  det	  möjligt	  a,	  ordna	  alkoholfria	  arrangemang	  och	  fester?	  Projektet	  
Vision	  Nolltolerans	  och	  ABF	  Åland,	  3/4	  kl.	  18.30,	  5	  deltagare	  (4k/1m)	  +	  radion.	  Kvällen	  ledde	  9ll	  
en	  gemensam	  insändare	  och	  lanseringen	  av	  hashtagen	  #alkholfri>	  i	  samarbete	  med	  Folkhälsan.	  

*	  Ordförande	  i	  en	  förening,	  processledare	  Jessica	  Eriksson	  24/4	  kl.	  19.	  4	  deltagare.	  

*	  Kvinnor	  i	  media	  och	  medias	  ansvar,	  27/5	  kl.	  18.30.	  Niklas	  Lampi,	  Jonas	  Bladh	  och	  Astrid	  
Olhagen	  medverkade.	  20	  deltagare	  (14m/6k).	  

*	  ReflekHoner	  kring	  förintelsen,	  samarbete	  med	  Ålands	  lyceum,	  15/5	  kl.	  18.	  30	  deltagare	  (14m/
16k).	  

*	  Flygfyrens	  historia,	  29/3	  kl.	  13	  Kumlinge	  skola.	  Allan	  Schåman,	  Kalle	  Lund,	  Tuomio	  Särkiskos,	  
Daniel	  Anderberg	  och	  Mia	  Hanström	  medverkade.	  30	  deltagare.	  

*	  Historiekväll	  vid	  flygfyren	  9/6	  Tuomio	  Särkisko	  föreläste	  30	  deltagare.	  

*	  BaHkworkshop	  24-‐25/5	  i	  samarbete	  med	  Emmaus.	  5	  deltagare	  (4k/1m)	  GeorgesAgbazahou.  
 
*	  E,	  mobiliserande	  och	  informerande	  möte	  om	  Nordiskt	  Forum	  2014	  –	  fortbildnings-‐9llfället	  i	  
jämställdhet	  och	  genus,	  23/4.	  34	  personer	  åkte	  sedan	  från	  Åland	  (32k/2m).  
 
*	  Lunchföreläsningar	  om	  Social	  hållbarhet	  med	  fokus	  på	  föreningar.	  Den	  om	  Matbanken	  
genomfördes,	  12	  deltagare.	  I	  samarbete	  med	  Agenda	  21.  
 
*	  Fågelskådning	  och	  fågelskådningskunskap	  23/8	  dag9d	  deltagare	  kvälls9d	  deltgare	  

*	  Jämställdhet	  och	  feminism-‐	  avslutnings	  semiarum	  för	  Nordiskt	  Forums	  resan,	  1/9	  deltagare	  
40.	  

*	  Alla	  är	  för	  jämlika	  löner,	  22/9	  i	  samarbete	  med	  FFC,	  Tehy,	  Foa-‐Å	  PAM.	  Super,	  Akakva,	  Jhl,	  TCÅ	  
och	  	  STTK.	  deltagare	  40	  (35k/5m).	  

*	  Förening	  som	  arbetsgivare.	  1/12	  18	  deltagare	  (6m/12k)	  i	  samarbete	  med	  FFC	  10	  olika	  
föreningar	  deltog.	  

*	  E,	  samtal	  om	  flykt,	  flykHngar	  och	  invandring	  i	  samarbete	  med	  Rädda	  Barnen,	  galleri	  
Skarpans	  och	  konstärerna	  EvaMaria	  Manserus	  och	  Maja	  Sundblom,	  19/11	  12	  deltagare	  (4m/8k).	  
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*	  Podcast	  i	  din	  förening.	  27/11	  i	  samarbete	  med	  Emmaus,	  Pelaren,	  SKUNK,	  Mångkulturella	  och	  
Ålands	  Fredsinsitutet.	  9	  deltagare	  (2m/7k).	  

*	  InspiraHon	  för	  föreningslivet	  med	  mental	  träning	  som	  verktyg.	  5	  9llfällen	  9llsammans	  med	  
Emmaus.	  7	  deltagare	  (7k)	  

 
Åland	  Pride	  torsdagen	  17/7	  i	  samarbete	  med	  Regnbågsfyren.  
*	  An	  ordinary	  boy,	  kl.	  10	  Ciprian	  Gorgas	  och	  Andrè,	  om	  könskorrigering.	  30	  deltagare.  
*	  Icke-‐typisk	  könsutveckling,	  intersex,	  DSD	  kl.11,	  forskaren	  Tove	  Lundberg	  20	  deltagare.  
*	  Vad	  betyder	  transperson?	  Varför	  spelar	  könet	  så	  stor	  roll?	  Tove	  Lundberg	  och	  Imoon	  
Söderlund	  medverkade.	  Moderator,	  Mia	  Hanström	  30	  deltagare.  
*	  Är	  Åland	  homofobiskt?	  Hur	  är	  det	  a,	  komma	  ut	  och	  leva	  som	  hbtq-‐person	  här?	  Carina	  
Aaltonen	  socialminister	  och	  Ulrika	  Westerlund	  ordförande	  för	  RFSL	  i	  Sverige	  och	  Peter	  Westling	  
Regnbåsgfyren	  medverkade.	  Moderator,	  Mia	  Hanström.	  20	  deltagare.	  

Under	  Kulturna,en	  i	  Mariehamn	  i	  samarbete	  med	  Emmaus.  
*	  Cirkelbroderier,	  öppen	  workshop	  17	  –	  20,	  cirkelbroderier.  
*	  Målning	  med	  ABF,	  öppen	  workshop,	  20	  –	  22,	  Emmausgård	  med	  Boryana	  Ivanova.  
*	  Gympakidz,	  dans,	  rörelse	  och	  lek,	  17-‐18,	  Grupprummet	  i	  biblioteket.	  Boryana	  Ivanova.	  

Studiecirklar:	  
*	  Cirkelbroderier	  21	  9llfällen,	  13	  deltagare	  (13k).	  
*	  Bokcirkel	  Godby,	  8	  deltagare	  (8k)	  6	  träffar.	  	  
*	  Spela	  jazz,	  10	  deltagare	  (10m)	  20	  träffar.	  
*	  TransiHon	  Åland,	  5	  träffar	  23	  deltagare	  (6m/17k)	  i	  samarbete	  med	  Agenda	  21.	  
*	  Vävcirkel	  i	  Saltvik,	  15	  deltagare	  (15k)	  17	  träffar.	  
*	  Vardagskemikalier,	  7	  träffar	  i	  samarbete	  med	  Agenda	  21,	  9	  deltagare	  (8k/1).	  
*	  Bokcirkel	  på	  Kökar,	  10	  deltagare	  (1m/9k)	  5	  träffar.	  
*	  Trädgårdscirkel	  på	  Kökar,	  6	  deltagare	  (6k)	  8	  träffar.	  
*	  Tvärkulturell	  cirkel,	  4	  deltagare	  (3k/1m)  
*	  Spela	  jazz,	  11	  deltagare	  (11m)	  16	  träffar.  
*	  Vävcirkel	  i	  Söderby,	  Lemland,	  9	  deltagare	  (9k)	  16	  träffar.  
*	  Bokcirkel	  Godby,	  7	  deltagare	  (7k)	  4	  träffar.  
*	  Cirkelbroderier	  21	  9llfällen,	  13	  deltagare	  (13k).  
*	  TransiHon	  Åland,	  5	  träffar	  28	  deltagare	  (8m/20k)	  i	  samarbete	  med	  Agenda	  21.  
*	  Vävcirkel	  i	  Saltvik,	  16	  deltagare	  (16k)	  18	  träffar.  
*	  Bokcirkel	  på	  Kökar,	  8	  deltagare	  (8k)	  2	  träffar.  
*	  Cirkelbroderier	  -‐	  nätcirkel-‐sommar	  10	  9llfällen,	  13	  deltagare	  (13k).	  

Studiecirklar	  på	  gång: 
Om	  a,	  leva	  med	  bipolaritet,	  i	  samarbete	  med	  Reseda.  
Dagis	  och	  genus,	  i	  samarbete	  med	  Feministparaplyet.	  

Medverkan:	  

*	  NordMod	  2030-‐seminarium,	  ABF	  Nordens	  den	  6-‐7	  februari	  2014	  i	  Stockholm	  Harry	  Rönnberg	  
medverkade,	  och	  höll	  sen	  informa9on	  för	  styrelsen	  om	  SAMAKs	  forskning	  kring	  den	  nordiska	  
modellen.	  	  
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*	  Uppföljningar	  från	  Leaderkontoret,	  ABFs	  två	  projekt	  som	  delfinansierats	  med	  Leader	  medel	  
har	  valt	  ut	  i	  arbetet	  med	  a>	  synliggöra	  ny>an	  med	  Leader.	  Verksamhetsledaren	  har	  svarat	  på	  
enkäter	  och	  hai	  möte	  med	  Leaderförenings	  en	  assistent.	  

*	  Nolltolerans	  projektets	  informa9on	  om	  drogpolicy,	  11/3	  Harry	  Rönnberg	  deltog.	  

*	  FlykHngmo,agning	  och	  integraHon	  på	  Åland	  seminarium,	  11/3	  Harry	  Rönnberg	  deltog.	  

*	  Arbetsseminarium,	  kommunika9on	  och	  medier,	  ABF	  Norden	  8-‐9/4,	  verksamhetsledaren	  
deltog.	  

*	  Gränsen	  som	  möjlighet-‐	  e,	  allfinlandssvenskt	  innovaHonsläger  
Målet	  var	  a>	  hi>a	  nya	  samarbetspartner,	  konkreta	  idéer	  och	  handlingsplaner.	  3	  dagar	  i	  Pargas.	  
Verksamhetsledaren	  deltog.	  50	  finlandssvenska	  landsbygdsengagerade	  deltog.	  

*	  Erasmus	  +	  nya	  EU	  programmet	  för	  vuxenutbildning	  och	  livslångtlärande	  4	  mars	  i	  informa9on	  
om	  programmets	  Mobilitet	  Key	  ac9on	  1	  för	  personal.	  Verksamhetsledaren	  deltog.  
 
*	  Informatörer	  på	  Åland,	  verksamhetsledaren	  har	  deltagit	  i	  2	  möten.	  

*	  Vuxenlärandeseminairum,	  NVL-‐nätverk	  för	  vuxenlärande,	  15-‐16	  /9.	  

*	  Erasmus	  +	  informaHon	  med	  CIMO,	  samarbete	  med	  SKUNK;	  LR	  och	  Ålands	  fredsins9tu.	  

Övrigt	  

*	  Representantskapsmötet	  4	  mars	  kl.	  19.00	  2014	  i	  Blå	  teatern 
Matbanken	  berä>ade	  om	  sin	  verksamhet	  samt	  premiär	  på	  reklamfilmen	  om	  ABF.	  	  	  

*	  Erasmus	  +	  programmet	  för	  vuxenutbildning	  och	  livslångtlärande	  -‐	  Key	  ac9on	  1	  för	  personal.	  
ABF	  har	  arrangerat	  e>	  planeringsmöte	  och	  en	  workshop	  för	  medlemsföreningar	  som	  har	  
personal	  samt	  andra	  intresserade.	  Målet	  var	  a>	  kartlägga	  utbildnings-‐	  och	  
interna9onaliseringsbehoven.	  Beroende	  på	  så	  kommer	  ABF	  som	  en	  medlemservice	  göra	  en	  
gemensam	  ansökan	  för	  2015.	  	  

*	  Gympakidz,	  för	  a>	  fylla	  e>	  önskemål	  har	  ABF	  9llsammans	  med	  Boryna	  Ivanova	  arrangerat	  
Barnddans	  (dans,	  rörelse	  och	  lek9llfällen)	  för	  de	  mellan	  3-‐6	  år.	    
Mariehamn	  VT	  10	  delt.	  7	  9llfällen  
Mariehamn	  HT	  7	  delt.	  9	  9llfällen.  
Hammarland	  HT	  11	  delt.9	  9llfällen-‐	  

*	  HögskoleprakHkplats	  hos	  ABF	  med	  fokus	  på	  arkivering,	  under	  sommaren	  prak9serade	  Harry	  
Rönnberg	  10	  veckor	  med	  a>	  gå	  igenom,	  rensa	  och	  utveckla	  ABFs	  arkiv.	  	  

*	  Kulturna,en,	  ABFs	  arrangerade	  i	  samarbete	  med	  Biblioteket	  i	  Mariehamn	  och	  Emmaus:	  Två	  
öppna	  workshops	  på	  Emmausgård;	  Cirkelbroderier	  och	  Målning.	  Gympakidz,	  och	  
korcilmsvisning	  ”Har	  du	  någonsin	  tänkt	  på	  a>	  göra	  något	  som	  du	  aldrig	  gjort	  förut”	  i	  
biblioteket.	  Program	  kring:	  Vad	  är	  bildning?	  Vad	  är	  ABF-‐Åland?	  Smakbitar	  av	  
bildningsförbundets	  verksamhet.	  På	  scenen	  i	  biblioteket	  och	  på	  scenen	  i	  på	  Emmaus	  gård. 
En	  Bildningsparad	  gick	  från	  biblioteket	  9ll	  Emmaus	  gård.	   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*	  "Etno	  Histeria	  Umeuropa	  Caravan”	  ca	  40	  musiker	  från	  Canada,	  Australien,	  Chile	  och	  Europas	  
alla	  hörn	  bjöd	  in	  9ll	  musik	  och	  dans!	  Konsert	  31/7	  kl.	  20	  på	  Stallhagens	  flytande	  scen	  och	  
workshop	  1/8	  kl.	  14.00	  på	  Emmaus	  innergård.	  ABF	  bidrog	  9ll	  marknadsföring.  
 
*	  Ja	  visst	  gör	  det	  ont	  -‐	  kulturprogram  
14/7	  Finström	  delt.	  38,	    
15/7	  Lemland	  delt.	  37,	  	    
16/7	  Eckerö	  delt.	  30,	    
17/7	  Kumlinge	  delt.	  23, 
20/7	  Sund	  delt.	  25, 
23/7	  Vårdö	  delt.	  22, 
24/7	  Föglö	  delt.	  30.  
 
Inställt  
A>	  Coachande	  kill-‐	  och	  tjejkväll	  för	  dem	  mellan	  17-‐25	  år 
	  Killkväll:	  27	  mars	  och	  Tjejkväll:	  2	  april	  Jessica	  Eriksson	  leder	  dem.  
Arkivering	  i	  din	  förening	  28/2 
Fly>ad	  9ll	  våren	  2015.  
ImprovisaHons	  teater	  25/11. 
För	  få	  deltagare.
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