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INLEDNING 
Corona har präglat även detta år, vi har tekniskt utvecklat online verksamheten och hybrida 
lösningar är något som kommit för att stanna då de ökar tillgängligheten enormt. 
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 öka 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 kan 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.  
ABF:s verksamhet bygger på Ålands lag för bildningsförbunden.  
”Landskapets stöd till det fria bildningsarbetet ska ha till syfte att främja livslångt lärande, ett 
aktivt medborgarskap och demokrati samt verksamhet i medborgarsamhället.” 
Landskapslag (2009:54) om landskapsbidrag till bildningsförbund. 
 
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 34 medlemsföreningar, varav 4 är nya. Medlemsantalet ligger på ca 7000 enskilda 
medlemmar vilket är 500 fler än föregående år.  
 
Medlemsföreningar 
• Anställda vid Ålands trafikavdelning r.f. - JHL   
• Ahveniset r.f. 
• Emmaus r.f. 
• FFC: s lokalorganisation r.f. - Finlands Fackföreningars centralorganisation 
• Finlands Sjömansunions Ålands avdelningen r.f. 
• Klubbhuset Pelaren - Fountainhouse r.f. 
• Kulturföreningen Katrina r.f. 
• Mariehamns Bokarbetare r.f Industrifacket 
• Mariehamns socialdemokrater r.f. 
• Mariehamnsteaterföreningen r.f. 
• Minityrstadens vänner r.f. 
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• PAM Servicefacket r.f. 
• PAU Post och logistikunionen Ålandsavdelningen r.f.  
• PusselFamiljen r.f. 
• Regnbågsfyren r.f. 
• Rädda Barnen på Åland r.f. 
• SKUNK- skärgårdsungdomarnas intresseorganisationen r.f. 
• Super (närvårdarna) r.f. 
• Swingskeppet r.f. 
• Vård i livet r.f. 
• Waldorf Åland r.f. 
• Ålands Autismspektrumförening r.f. 
• Ålands Byggnadsförbund r.f.  
• Ålands Elektricitetsarbetare rf 
• Ålands Feministparaply rf. 
• Ålands Intresseförening för psykisk hälsa r.f. - Reseda 
• Ålands Industriarbetare r.f. 
• Ålands Kommunalanställda r.f. - JHL  
• Ålands Landskapsanställda r.f. - JHL 
• Ålands Litteraturförening r.f. 
• Ålands Livsmedelsarbetare lokalavdelning r.f. 
• Ålands Mångkulturella förening r.f. 
• Ålands Natur & Miljö r.f. 
• Ålands Socialdemokrater r.f. 
 
CORONA, MÖTESHJÄLP OCH HÄNG MED UPP PÅ NÄTET 
Corona restriktionerna har påverkat verksamheten under hela året. Praktiskt mer eller mindre 
med restriktioner, sjukdom och karantäner men också mentalt och arbetstyngdsmässigt har de 
varit ett tufft år.  
Möteshjälpen som startade när Corona medförde undantagstillstånd har fortsatt; ABF erbjuder 
praktisk hjälp och handledning att hålla möten online, direkt teknik- och pedagogikhjälp på möten, 
träning inför möten, rådgivning, skräddarsydd support och utlåning av teknisk utrustning. 
Projektet ”Häng med upp nätet” som initierades av Carina Sommarström och som sen blev ett 
Leaderprojekt med Mariehamns pensionärsförening som projektägare. Projektet startades under 
våren och fortsatte under hösten. Projektet blev ett brett samarbete med olika företag och Medis. 
ABF:s insats har varit att främst handleda enskilda pensionärer att få till e-post och Facebook.  
En del aktiviteter har sen varit enbart online och andra har varit hybridmöten. Vi har vid ett flertal 
tillfällen valt att streama så att man också i efterhand kan följa aktiviteten. 
Hybridaktiviteter och streaming är något som vi även efter Corona planerar att använda för att nå 
ut bredare och till fler. 
 
PERSONAL OCH SERVICETJÄNSTER 
Mia Hanström har arbetat som verksamhetsledare på 55 % av heltid, pga. extra arbete har 
verksamhetsledaren ersatts för ytterligare 251 timmar. 
Verksamhetsledaren var försatt i karantän en vecka pga. covid. 
Under året har Charlotta Wallén varit anställd som studiesekreterare på 40 %. Uppdraget har varit 
att förstärka verksamhetsledningen, arbeta uppsökande och aktivt rekrytera flera 
medlemsföreningar och stärka nuvarande medlemmar, styrelser och personal samt att stödja 
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startandet av nya studiecirklar och projekt. 
Bokföringen sköts som en köptjänst av JanMar ab / Maria Malmberg och via webbsystemet Briox. 
Förberedelse för en digital hantering av verifikat har gjorts. 
Företagshälsovård ABF avslutade under sommaren avtalet med Cityläkarna och gjorde ett nytt 
med Medimar. 
Solidarity corps volontärerna Isaac Parkes från England (sedan maj) och Vasco Cappi från Italien 
(sedan september) har också ingått i personalgruppen. Båda har deltagit i ankomstträff 5 dagar på 
Villa Elba. 
 
FORTBILDNING OCH NÄTVERKANDE 
Virtuellt kaffesnack med Bildningsalliansen ett enskilt och tre tillsammans med andra 
medlemmar.  
Digitalt lärande i praktiken 6 träffar: Verktyg för att lägga upp kurser och material online 13/9 
Interaktion online 27/9, Snygg grafik enkelt 11/10, Filmmaterial med enkla medel 25/10, 
Filmmaterial med enkla medel 8/11 och Erfarenheter, tillgänglighet och “att nå ut” 20/12. 
Solidarity Corp, erfarenhets- och kunskapsutbyte 24-25/11 i Tavastehus arrangerat av 
Utbildningsstyrelsen, verksamhetsledaren deltog. 
Lärandemål inom den fria bildningen tre dagar under hösten, verksamhetsledaren deltog. 
Belysningshjälp och konsultation, Michael Sjöberg Wideshot Media köptes in för att lära 
personalen och hjälpa till med inköp av rätt materail. 
Erasmus + vuxenutbildningsmöjligheter Mia, Ing-Marie och Kristine träffade Pekka online på ett 
special ordnat informationstillfälle 7 maj. 
Verksamhetledarträffar, med verksamhetsledare på Åland 6 stycken.  

 
STYRELSE 
Ordförande: Ing-Mari Heikfolk.   
Vice ordförande: Kristine Dezene  
Styrelsemedlemmar: Henrik Lagerberg, Anna Südhoff, Niclas Gyllenskepp, Katarina Norrgård och 
Johan Stark 
Suppleanter: Fredrik Johansson, Gunilla Häggblom, Catrin Jansson och Patrik Komorowski 
Under året har 11 styrelsemöten hållits. 
 
REPRESENTANTSKAPSMÖTE 
Representantskapsmötet hölls den 15 mars som ett hybridemöte med deltagare både på plats i 
Föreningshuset och online via Zoom. Mötet samlade 19 personer och 17 föreningar var 
representerade.  
 
MEDLEMSSKAP 
* ABF-Åland är medlem i Leader Åland r.f. 
* ABF-Åland är medlem i ABF-Norden som äger Internationella folkhögskolan som håller 

kurserna Nordenskolan och Geneveskolan. 
* 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. Fonden hade 31 december 2021, 2494 € på konto.  
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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 elektroniska 
nyhetsbrevet sändes ut 11 gånger till de som prenumerera, drygt 250 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. Sidan har över 600 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 FFC:s ombudsman på Åland som 
delar med Ålands Feministparaply två projektanställda. 
SKUNK delar kontor med ABF och SKUNK har en anställd rummet delas också med de två ESC 
volontärerna. Regnbågsfyren har eget rum. Sjömansunionens Ålands avdelning, hyr en 
kontorsplats i mötesrummet. 
Cronarestriktionerna har gjort att huset i perioder blivit så gott som tomt. Trycket på lokalerna 
med ökade egna aktiviteter och fler medlemsföreningar har ändå ökat och nya eller 
kompletterande lokaler har sökts, bland annat har en intresseanmälan gjort för Rådhuset i 
Mariehamn. I december fick ABF möjlighet att hyra övervåningen på Föreningshuset, under 
förutsättningen att den huvudsakligen används till bostad. Volontärerna flyttar in och ABF får 
tillgång till ytterligare ett rum för möten from februari 2022. Rummen behöver dock hyras ut till  
t ex sommarjobbar under tider när aktiviteterna är låga (sommar) och om det är glapp mellan 
volontärperioderna. Föreningshuset hade under våren fram till mitten av juni drygt 160 aktiviteter 
och från början av augusti till årets slut dryg 175 aktiviteter. Sammanlagt hölls drygt 325 
aktiviteter i huset, de flesta kvällstid.  
Det digitala lyftet: ABF organiserat och genomför många online möten och online aktiviteter. 
Samtliga möten har varit hybridmöten. Många medlemsföreningar har också lånat Zoom för sina 
möten. Den tekniska utrustningen har förbättrats genom inköp av kamera med mikrofon, 
väggfastskärm och ljusutrustning. Sedan tidigare finns WIFI, skrivare och en större kopiator. En 
publik dator finns också tillgängligt genom facket. 
Miljö: Föreningshuset finns sopsortering med åttafack. ABF är ansluten till Grön el. Lokalerna 
städas ekologiskt av städfirman Tant Grön en gång i månaden. Mellan dessa städningar sköter 
volontärerna städningen i huset. ABF och Föreningshuset har under året Kranmärkt (att inte köpa 
vatten på flaska). 
Personalaktivitet: De som jobbar i Föreningshuset arbetar i små föreningar ofta ensamma för att 
främja samarbete och stödja de som arbetar och deras arbetsgivare diskuterades möjligheten till 
gemensamma ”fest-tillfällen”. En första gemensam lunch utanför huset genomfördes. 
 
POLICYS OCH KVALITETSSTÄMPLAR  
ABF arbetar aktivt med att bygga trygga möten i alla verksamheter.  
Förening har följande policys:   

• Jämställdhetspolicy   
• GDPR-policy  
• Drog- och alkoholpolicy  
• Menssäkrad lokaler med mensmaterial 
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• HBTQIA certifiering är planerad under 2022och startar i januari.  
• Quality Label för Solidarity Corps. , en ny ansäkan för 2022 är inlämnad. 
• Kranmärkt (att inte köpa vatten på flaska). 
• Hållbarhetscertifiering ABF har tittat på olika gröna certifieringsmöjligheter som t ex 

Ekokopassi, men konstaterat att de är för omfattande. På årsmötet beslutas om några 
fokusområden för 2022 års hållbarhetsarbete. 

 
INTERNATIONALISERING 
Stärka tredje sektorn Åland, en ansökan om volontärer i European Solidarity Kårens program. 
Projektet är ett föreningssamarbete med flera av ABF:s medlemsföreningar främst Emmaus, 
SKUNK och Ålands Natur och Miljö. Projektet beviljades redan 2020 30 750 € för 2 volontärer 
under 1 år, men lades på is till 2021. Den 6 april blev det möjligt för Isaac Parkes att komma från 
England trots Brexit. Sen 24 september kom Vasco Cappi från Italien. Projektet har fungerat fint 
trots utmaningar med Corona även under 2021.  
 
ABF NORDEN 
ABF-Norden höll årsmöte online 19 mars Charlotta representerade ABF och Mia medverkade från 
styrelsen. Fortsättningsvis arbetar man med att omorganisera Genèveskolan och Nordenskolan. 
Även samarbete med LO/FFC i de olika länderna planeras att stärkas och alltmer övergår 
kursverksamheten till nätet. Mia representerar fortsättningsvis Åland i styrelsen och 
ordförandeskapet sköts av Danmark. Styrelsen har hållit online möten ca varannan månad 
förutom ett fysiskt möte som hölls i Köpenhamn 10–11/11. 
 
KURSER, FÖRELÄSNINGAR, SAMTAL, CIRKLAR OCH DISKUSSIONSTILLFÄLLEN 
Fokus har varit på korta kvällskurser, kvällsseminarier, föreläsningar med efterföljande samtal, 
enskilda studiekvällar, studiecirklar och projektinriktad bildning.  
60 kurs/föreläsningstillfällen har hållits, 17 studiecirklar och 11 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 
Njut av kallbad andas dig frisk, introduktionkurser: 27/12, 28/12, 3/1 (kl. 9-11)  
Njut av kallbad andas dig frisk, fördjupningskurser, fokus på andning: 26–27/12, 2–3/1, 4-5/1 (kl. 
14-16) i samarbete med Ålands motionsförbund. Projektet forsatta med möten i ABFs lokaler men 
utan att man registrerades sig till ABF. 
Färjeindustrins betydelse för kvinnor att bli mer självständiga online streamat till FB, 13/1 med 
Ekon dr Agneta Karlsson i samarbete med Feministakademin på Åland och Ålands   
Teaterworkshop, 16-17 /1 på Klippan i Sund i samarbete med Ålands ungdomsförbund, Sunds uf 
och Pellas ladugårdsteater. Deltagare: 10 
Kreativföretagande idé 18/1 Deltagare 3 (3k) 
Kreativföretagande ekonomi 26/1 Deltagare 3 (3k) 
Att sitta i en föreningsstyrelse, 20/1 en kväll med Mia Hanström. Deltagare: 10 online 6 på plats 4 
online (1m/9k) 
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Normkreativitet - genusglasögon, vad säger bilder med Daniel Johansson 27/1 en kväll i 
samarbete med Ålands feministparaply. Deltagare: 10 (online 6 på plats 4) (2m/8k). 
Föreningens synlighet och kommunikation på sociala medier, 9/2 med Charlotta Wallen 
Deltagare: 3 
Föreläsningar på temat ”Våld i nära relationer” 30/5 ett samarbete med bland annat Folkhälsan 
Rädda Barnen, Ålands Feministparaply och Pusselfamiljen. Deltagare: ca 25   
Tre samtal för att stärka tredje sektorn och bidra till input i regeringens arbete med det 
kulturpolitiska programmet. Online streaming på FB. Reflektör: Anita Husell Karlström ordförande 
för Kulturdelegationen. 
Samtal om Kultur - scenkonst och teater 4/2 medverkande: Johan Ehn teaterföreningen 
Mariehamn, Jonas Danielsson Teater Alandica, Grete Snetvedt LumparLap och Jonna Kevin.  
Samtal om Kultur – litteratur 4/3 medverkande: Norah Lång, Tommy Riitamaa, Ben Johans, 
Kerstin Kronqvist, Elisabeth Randelin och Carina Karlsson. 
Samtal om Kultur - film 6/4 medverkande Ivar Jansson, Johan Karrento, Lucas Åsbacka, Joel 
Bergman och Andrea Björkholm. 
Fokus på export och e-handel 23/3 online/streaming i samarbete med Företagsam skärgård och 
Ålands Näringsliv. Deltagare: ca 15 
Att handla säkert på nätet 14/4 online seminarium med Konsumentombudsmannen Tuomas 
Nymark från Ålands ombudsmannamyndighet. I samarbete med projektet Häng med på nätet. 
Lär dig grunderna i schack 6/10 Deltagare: 11 
Gemensam HBTQIA certifiering för föreningslivet Deltagare: ca 8 
Mötesplats för hantverk och kultur (integration)  
Makrame 3/2 Petra Roman. Deltagare:  8 vuxna 
Mosaik 10/2 Angel Perez. Deltagare: 13 vuxna, 2 barn  
Mosaik 17/2 Angelo Perez. Deltagare: 7 vuxna 
Akvarellmålning 21/4 Eva-lotta Kastilajan – Ezer Deltagare: 5 vuxna, 1 barn 
Akvarellmålning 28/4 Eva-lotta Kastilajan – Ezer Deltagare: 5 vuxna 
Kultur och hantverk i mormorsträdgård (övernässtugans trädgård) 
Midsommartema 23/6 besök av unga fiolspelare och midsommarkronslagande. Deltagare: ca 25 
Spansk – latinamerikanskt tema, 30/6 med Angelo Perez o Ingrid Nordberg. Deltagare: ca 30  
Helena flöjt med vänner 14/7 Ehns gästar och Mångkulturella föreningen. Deltagare: ca 35  
Se världen genom fotolinsen 10 & 26 okt Deltagare: 9 
Mötesplats för hantverk och kultur (integration) HT 
Decopage 29/9. Deltagare: 8 vuxna 
Textil, recycling, färger 13/10. Deltagare: 9 vuxna 
Virka din egen mumin 20/10. Deltagare:  12 vuxna  
Virka din egen mumin 27/10. Deltagare:  8 vuxna 
Lär dig stöpa ljus 15/11. Deltagare: 11 vuxna 
Lär dig stöpa ljus 16/11. Deltagare: 13 vuxna 
Gör din egen julkrans 17/11. Deltagare: 13 vuxna 
Gör din egen julkrans 30/11. Deltagare: 7 vuxna + 2 barn 
Tomtar & Troll i Trädgården 8/12. Deltagare: 10 
Makramé 14/12. Deltagare: 13 
KOSI - konsensus konferens: vägkarta för bildningens framtid, förbundet SSV – programmet 
Bildningsarbetets Frihet och Ansvar ett förbund i Finland för att stärka forskning och utbildning av 
fritt bildningsarbete planerade och genomförde ett online seminarium i samarbete med ABF och 
Medis. Deltagare: 8 
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Ta på dig genusglasögonen guidad tur och samtal i utställning Textilt hantverk & design - från 
och till Åland! 23/8 Medverkande: intendent Ted Chikasha och Barbro Eriksson. Samarbete med: 
Regnbågsfyren och Eckerö Post & Tullhus. Deltagare: 5 (5k/1m)  
Ungdomsledarutbildning online i samarbete med SKUNK. Deltagare: 11 (1m/10k) 
Mål och metoder 3/5  
Läger som metod 10/5  
Förhållningssätt & dilemman 17/5 
Poesiworkshop, 12/8 med Rosanna Fellman i samarbete med Emmaus och Litteraturföreningen. 
Deltagare: 10 (2m&8k) 

Se världen genom fotolinsen 10 & 26 okt ett samarbete med Fotoklubben Obscura. Deltagare: 8 

Vad vill med föreningslivet? tre samtal 
1. Arbetsmarknad och innovation, 14/10 för att motverka ökad utsatthet och ojämlikhet… 
Medverkande: Emmaus Camilla Karlsson, Boost Thomas Matsson, Elektricker facket: Henka 
Lindeman, PAM/FFC: Elin Sundback och Fixtjänst Cita Nylund. 
2. Välfärd och hälsa 28/10 Medverkande:  Henrik Lagerberg Reseda, Handikampen, 
Autismspektrumföreningen, Ålands handikappförbund Folkhälsan Niklas Forström Folkhälsan Jane 
Carlsson Feministparaplyet och Knut Lönnroth landskapsläkare. 
3. Demokrati och folkbildning 18/11 Medverkande: Henrika Nordin Bildningsalliansen, Maria 
Johansson Ålands Folhögskola, Thomas Urvas Röda Korset Ålands distrikt och Jonna Varsa Rädda 
Barnen. 

Försäkringar för din förening- saker säkerhet och personer 8/11 med Per Löfkvist Deltagare: 6 

Social media för organisationer 16/11 med Keira Dignan Deltagare: 7 

Förstahjälp utbildning 30/11 i samarbete med Röda Korset. Deltagare: 12 (8k/2m). 

Följa upp #metoo Hotell och restaurang #ÅLANDOCKSÅ 8/12 i samarbete med Ålands 
Feministparaply och stadsbiblioteket. Medverkande Jenni Nedergård, Jane Carlsson, Jessy 
Eckerman, Elise Granesäter, Ålands Lucia m fl. På biblioteket streamat på Facebook.  

Dags att prata om Åland i framtiden, 9/12 online Dialogpaus. ett samarbete med 
Bildningsalliansen, Medis och Landskapsregeringen. Deltagare: 8 

 
STUDIECIRKLAR 
Bokcirkel Kökar deltagare: 8, 8 träffar. 
Stickcafé i Vårdö, HT del 1, 8 deltagare 6 träffar 
Stickcafé i Vårdö, HT del 2, 8 deltagare 6 träffar 
Emmausrörelsen värdegrund, 33 deltagare 5 träffar 
Föräldrar till barn med särskilt viktiga behov av NPF typ 5 träffar 14 deltagare. 
Antböle vävcirkel i Saltvik HT del 1. Deltagare: 18k 5 träffar 
Antböle vävcirkel i Saltvik HT del 2. Deltagare: 18k 5 träffar 
Antböle vävcirkel i Saltvik HT del 3. Deltagare: 18k 5 träffar 
Antböle vävcirkel i Saltvik VT del 1. Deltagare: 15k 5 träffar 
Antböle vävcirkel i Saltvik VT del 2. Deltagare: 15k 5 träffar 
Antböle vävcirkel i Saltvik VT del 3. Deltagare: 15k 5 träffar 
Antböle vävcirkel i Saltvik VT del 4. Deltagare: 15k 5 träffar 
Språkcirkel i svenska del 1 med Natalia Deltagare: 4 (2k/2m) 5 träffar. 
Språkcirkel i svenska del 2 med Natalia Deltagare: 4 (2k/2m) 5 träffar. 
Emmauscirkel Deltagare: 21 5 träffar. 
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Feministiska samtal Deltagare: 18 (3m/15k)  9 träffar  
Bokcirkel med Ingrid Deltagare: 8  5 träffar 

 

ÖVRIGT DÄR ABF DELTAGIT, MEDVERKAT ELLER PÅ ANNAT SÄTT VARIT INVOLVERADE  
Medverkan i En säker hamns avslutningsseminarium 28/1 med presentation av projektet 
Skärgårdskultur och Integration genom studiecirkel. 
Den röda rosen en konsert som belyser våld mot kvinnor 18/2 med Camilla Heidenberg som 
komponerat material som hon framförde, konserten hölls i Alandica. 
Nordenskolan, en årlig facklig-politisk ledarutbildning om den nordiska modellen och bygger på 
forskningsprojektet NordMod 2030, som genomförts på uppdrag av SAMAK. Åland hade 2 
deltagare. 
Att jobba strukturerat med hållbarhet; inledare Martha Hannus och Bärkrafts hållbarhetslots. 
Deltagare: 5 (1m/4k). 

Medverkan i sluteventet Häng med på nätet Mia representerade ABF på våren Charlotta och Mia 
på hösten. 

Bildningsalliansens vårmöte hålls den 23/4 online verksamhetsledaren deltog. 

Leaderseminarium hållbarhetsarbete 3–5/6 projektet Spektrum ett samarbete med Österbotten 
arrangera, VL Mia och Isaac deltog. 

Insändare om förbättrade förutsättningar för vuxenutbildning, tillsammans med FFC. 
Folkbildning om fackföreningar försök till informationskampanj, som inte fann sin form under 
året.  

Emmausfestival, 2021 tema 100 år av vansinne, verksamhetsledaren deltog i Emmaus festival 
under torsdagen 12/8 med ett bord och på scen med intervjuer. Isaac deltog under hela festivalen 
med att bland annat filma.  
	
Åland Pride ABF är medarrangör i detta och deltar som vanligt i Pride. 
Ta på dig genusglasögonen 23/8, Ted Chikasha presenterar utställning Textilt hantverk & design - 
från och till Åland! Med reflekterande samtal tillsammans med konsthantverkaren Birgitta 
Eriksson och publiken. 

Alla har rätt till internationellt skydd, september debattartikel tillsammans med andra 
föreningar. 

TEDxMariehamn, volontären Vasco hjälpte till under arrangemanget. Verksamhetsledaren var 
inbjudan att tala och valde att prata om ungdomar som resurs. Talen finns ännu inte på nätet. 

Hörande i finans- och näringsutskottet, angående motion från John Holmberg om att lagen 
politiska bildningsförbund ska ändras och PAF finansieringen tas bort. Mia presentera i en PPT 
ABFs verksamhet. Inga frågor ställdes. 

 

PROJEKT 

Olika former av projekt är en viktig del av bildningsverksamheten, dels för att det är en väg för att 
öka resurserna, både 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. 
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Stärka tredje sektorn Åland – gemensamt volontärprojekt inom Européen Solidarity Corp 
Projektet är ett föreningssamarbete med flera av ABF:s medlemsföreningar främst Emmaus, 
SKUNK och Ålands Natur och Miljö. Projektet beviljades medel för 2 volontärer under 1 år. 
Projektet påbörjades 2020 med rekrytering av 2 volontärer och deras värdorganisationer. Pga. 
Brexit, Corona och personliga skäl drog möjligheten att starta ut på tiden och en volontär hoppade 
av och en ny måste rekryteras. 
 
Språkbadsprojektet - jobbskuggning och svenska träning 
Ett samarbete med TSL Työväen Sivistysliitto för att stärka finskspråkiga yrkesarbetande i svenska, 
kunde genomföras med 8 deltagare i 5 dagar. Deltagarna är ute på arbetsplatser på 
förmiddagarna, studerar med lärare på eftermiddagen och tar del av sociala aktiviteter på 
kvällarna. 
 
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 ABF:s 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 aktiviteter 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 Facebook 
för sin interna kommunikation. 
 
En säker hamn  
Projektet avslutades under året. Målet med projektet var att förbättra mottagningsberedskap 
mellan och inom kommuner, ÅHS, övriga myndigheter och den frivilliga sektorn. Detta har sker 
genom kunskapshöjande åtgärder, utveckling av modeller och rutiner för likvärdig integration 
för kvotflyktingar på Åland oberoende av hemkommun. ABF har samverkanspartner i projektet 
och verksamhetsledaren har suttit med i styrgruppen för projektet. Projektet finansieras 
huvudsakligen av Asyl-, Migrations- och Integrationsfonden (AIMF). 
 
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 2022. Finansierat huvudsakligen 
med Leader-stöd och medel från Svenska Kulturfonden. I och med Corona har all planering och 
genomförande stoppats i väntan på att restriktionerna långsiktigt upphävs. 

Mötesplats för hantverk och kultur - ett integrationsprojekt 
Genom hantverk som en gemensam bas har mötesplatser arrangerats fem på våren, fyra på 
sommaren och tio på hösten. Ledarna har rekryterat bland hantverks- och konstintresserade 
personer. Gärna personer som varit inflyttade själva. På sommaren kombinerade arrangemanget 
med scenuppträdande och hölls i Övernässtugans trädgård där Marthorna ordnade med fika. 
Temana har varit olika t ex makrame och mosaik, Midsommar, spansk – latinamerikanskt, virka din 
egen mumin,	stöpa ljus	och	tomtar & troll i trädgården.	Projektledaren	har	arbetat	inkluderande	
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och	uppmuntrat	till	att	lära	känna	nya	och	knyta	kontakter.	Uppsökande	rekrytering	har	
gjorts	i	olika	inflyttade	grupper. 
	
Inkludering genom studiecirkel – ett integrationsprojekt 
ABF har fått 12 500 € i stöd från Landskapsregeringen för att utveckla och stärka arbetet med 
integration där studiecirkeln som metod ska vara en bas. Ett inledande arbete har gjort under 
hösten. 

 

ATT FÖRVERKLIGA SIN DRÖM 

 
ABF får många som på olika sätt kontaktar föreningen med sina idéer om något de vill förverkliga 
de leder ibland till ett projekt, en praktikmöjlighet eller ett utbildningstillfälle. Fyra exempel:  
En person som vill jobba med hållbarhet och minimalism som inrikting kommer till ABF för att 
diskutera hur han kan jobba med det. Två förslag arbetas fram.  
En person kontaktat ABF om möjligheten att praktisera och undersöka vad som görs på Åland på 
området Våld mot kvinnor och flickor en praktikplan tas fram.  
En person kommer med en idé om mobilberoende. Idéen formas till ett projekt som handlar om 
att ta makten över de vi släpper in i våra huvuden, via mobil och sociala medier, ABF agerar 
bollplank för en projektbeskrivning som hen kan använda i samtal med möjliga finansiärer. En 
person som behöver rum för att kunna ta del av studierna online under restriktionerna (hemma i 
lägenheten finns flera barn) hen ges möjlighet att studera i förenigshuset då föreningarna ändå 
inte kan använda lokalerna. 

 
PROJEKT FÖR FRAMTIDEN 
 
Demokratisk kompetens för lokal dialog  
Tillsammans sökte ABF och Kunskapscentrum först ett Erasmus+ projekt för 
Strategiskt partnerskap. Projektet fick inte finansiering. 
En ny ansökan gjordes till Nordiska Ministerrådets 0–30 program med 
Kunskapscentrum som huvudman och SKUNK och ABF som partner. Projektet har 
fått 10 000 €. I praktiken innebär det att ABF och SKUNK ska arrangerar ett 
utbildningsseminarium på Åland för ungdomar och ledare och att 
Kunskapscentrum ska göra detsamma i Stockholm. Dessutom ska några digitala 
möten och lokalt arbete mellan träffarna göras för att engagera för ”Europeiska 
principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet”. 
 
Branschorganisation för kulturfältet på initiativ en grupp kulturarbetare har verksamhetsledaren 
skapat ett projekt för att utreda former för och om möjligt starta en branschorganisation för 
kulturarbetare. En ansökan har lämnats in till Centret för konstfrämjandet i Finland. Finansiering ej 
klar. 
 
European Solidarity Corp ESC ansökan om Kvalitetsstämpel för att i 6 år kontinuerligt kunna ta 
emot volontärer. Ansökan inskickad. 
 

ReGeneration2030 ABF var med och supportade starten av ReGeneration som idag är en egen 
internationell stiftelse med kansli. Med målet att samla unga för att  jobba med 
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klimatförändringarna och Agenda 2030. Men de som vi var oroliga för och som redan då saknades 
är gräsrotsrörelse för unga. Efter ett läger som ordandes med SKUNK och andra föreningar 
bildades UMÅ men hade inte kraft att fortsätta, de blev ett råd inom Bärkraft. Nu funderar Simon 
Holmström som är engagerad i ReGeneration om man skulle kunna göra ett partnerskap kring att 
mobilisera ungdomar på Åland i klimat och hållbarhetsfrågor. ReGeneration har sökt PAF-medel i 
partnerskap med bland annat ABF, SKUNK och Rädda Barnen.  

POD-projekt för yrkesgymnasiet Genom uppsökande verksamhet speciellt till praktiska 
gymnasielinjer som är den grupp av ungdomar som får minst möjlighet att uttrycka sig offentligt.  
ska projektet ända oss till den gruppen även om möjligheten att göra podd är öppen för alla på 
gymnasieutbildningarna på Åland. Genom motiverande samtal och inspiration ska projektledaren 
och en expert engagera tre grupper om finansiering ges i tre år. Vi tror att ljudmediet och att man 
utgår ifrån ungdomarnas egna intressen kan överbrygga den tveksamhet som kan finnas i 
målgruppen. Att få berätta och synliggöra frågor, ämnen och intressen är en viktig grundläggande 
del i folkbildning och demokratibygget. Målet är att skapa minst 10 poddavsnitt per år. 

 
AVSLAG PÅ PROJEKTANSÖKNINGAR 
 
Åland hundra år - 100 folkbildande aktiviteter 

100 egensinniga ålänningar berättar i kortfilmer om sitt deltagande i folkbildande aktiviteter 

 

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, samarbetspartners och enskilda för att de gör stor 
skillnad för människor, djur och natur. 


