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Civilsamhällets nätverksgrupp 
 
Tid: tisdagen den 9 maj 2022 kl. 18.00  
Plats:  lotsfunktionens kontor på Hamngatan 4 och digitalt via Zoom  
 
Närvarade på plats: Martha Hannus (utvecklings- och hållbarhetsrådet och Emmaus 
Åland), Niclas Forsström (utvecklings- och hållbarhetsrådet och Folkhälsan på Åland), 
Sofia Enholm (hållbarhetslots bärkraft.ax), Dan Sundqvist (Röda Korset på Åland och 
målansvarig för mål 2 ”Tillit och delaktighet”), Tomas Urvas (Röda Korset), Mari Puska 
(Mariehamns församling) och Ann Carlsson (Ålands Marthadistrikt) 
 
Närvarade digitalt via Zoom: Mia Hanström (SKUNK och ABF-Åland), Sofia Lahtinen 
(SKUNK) och Cecilia Ekholm (Ålands barnmorskeförening)  
 

1. Mötets öppnande  
Efter en presentationsrunda öppnar ordförande Martha Hannus mötet kl. 18.31.  
 

2. Val av representanter till utvecklings- och hållbarhetsrådet (Bilaga 1) 
Sofia Enholm presenterar ett förslag på processbeskrivning för val av 
civilsamhällets representanter till utvecklings- och hållbarhetsrådet.  

Mötet godkänner förslaget på processbeskrivning utan ändringsförslag. 
Beskrivningen publiceras på hemsidan bärkraft.ax. 
 

3. Medborgarsamtal   
Dan Sundqvist, målansvarig för mål 2 ”Tillit och delaktighet” besöker mötet för 
att presentera och diskutera intresset och möjligheten för civilsamhället att stå 
värdar för eventuella medborgarsamtal.  
 
Sofia Enholm presenterar processen kring de medborgarsamtal (med 
inspiration från Dialogpaus) som genomfördes under hösten 2020. 
Initiativtagare var medaktörerna i nätverket bärkraft.ax tillsammans med 
landskapsregeringen. Rapporten från medborgarsamtalen finns i statusrapport 
4 ”Ålands väg under och ur coronakrisen” (s. 46–49).  
 
Diskussion: 
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- ABF Åland har arrangerat ett antal medborgarsamtal enligt metoden 
Dialogpaus. Det är själva dialogen som är det viktiga men man bör fundera 
över; vilka vill man nå? Vad ska man samtala om? Ska det finnas en 
mottagare? Det är viktigt att vara tydligt med syftet och vad man vill. En 
bredd av samtal på t.ex. arbetsplatser eller skolor är bra, men då behöver 
man träna personer att leda samtal.  

- Idén är att skapa delaktighet, att människor kommer samman och pratar 
om samhällsutvecklingen.  

- Det är viktigt att det finns ett engagemang hos landskapsregeringen och 
kommunerna och att medborgarna känner tillit till det offentliga.  

- Om det är samtal där deltagarna ska ha möjlighet att påverka är det viktigt 
att någon är med som har någon form av inflytande. Frågan är också hur 
man ska motivera dem som man inte når vanligtvis. Det är viktigt, men en 
utmaning.  

- Ålands lyceum har aviserat intresse att fånga upp medborgarsamtal i den för 
alla obligatoriska kursen ”positiv psykologi”.  

- Mest intressant vore att nå de studerande som är minst vana vid den här 
typen av samtal, t.ex. tekniklinjerna. Nog för att det finns många även på 
lycéet som är svåra att nå. För unga är det även viktigt med snabb 
återkoppling.  

Sammanfattning: Samtliga är överens om att idén är mycket god. 
Medborgarsamtal är en bra och viktig metod för att människor ska känna sig 
delaktiga i samhället och känna tillit. Syftet behöver vara tydligt; ska det vara 
samtalet i sig som är det viktiga eller ska det finnas möjlighet att påverka? I 
sådana fall behövs en mottagare med ett visst inflytande.  

Det är viktigt att nå nya målgrupper. Det är önskvärt, om inte nödvändigt, att 
landskapsregering och/eller kommuner även är drivande. Frågan får mogna hos 
civilsamhällets nätverksgrupp och Dan Sundqvist sonderar terrängen vidare 
inom nätverket bärkraft.ax och kommunerna.  
 

4. Information och diskussion kring syfte med verksamhetsledar-gruppen och 
civilsamhällets nätverksgrupp  
 
Niclas Forsström informerar om den relativt nystartade gruppen för 
verksamhetsledare. Gruppen träffas regelbundet och stöttar varandra i frågor av 
mer praktisk karaktär som rör den dagliga verksamheten, paf-medel osv. 
Gruppen är t.ex. mycket värdefull för mindre föreningar med endast en anställd.  
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Civilsamhällets nätverksgrupp har två huvudsakliga syften; att utse 
civilsamhällets representant till utvecklings- och hållbarhetsrådet samt att 
sammanföra föreningarna på Åland och fungera som en gemensam röst. 
Primära medlemmar i civilsamhällets nätverksgrupp är föreningarnas 
ordförande.  

Ett exempel på detta är kampanjen ”Vi ställer inte in – vi ställer om” där 
civilsamhället skickade in en gemensam den gemensamma skrivelsen ”För ett 
bärkraftigt samhälle genom coronakrisen” till landskapsregeringen.  

Hur kan vi öka engagemanget för den här gruppens huvudsyfte?  

Diskussion: 

- Det tenderar att vara en del samma frågor som dyker upp i båda grupper.  

- Vi ska undvika att dubbelarbeta. Civilsamhällets nätverksgrupp bör arbeta 
med mer långsiktiga, strategiska och visionära frågor som är kopplade till 
utvecklings- och hållbarhetsagendan.  

- Civilsamhället saknar idag en takorganisation som t.ex. Ålands Näringsliv 
som är mycket bra på att bevaka näringslivets intressen.  

- Vi bör tänka större än bara frågor om finansiering. Civilsamhället ute på fältet 
brinner för de människor man jobbar med, civilsamhället är oerhört viktigt 
för att Åland ska nå målen i agendan.  

- Vilka är våra visioner oberoende av finansiering? Vad är föreningarna 2050?  

- Kan man diskutera kring var man tycker att landskapsregeringen halkar 
efter när det gäller hållbarhetsfrågor, som någon form av halvtidsutvärdering 
till nästa statusrapport? Hur ligger vi till i förhållande till målen i agendan?  

- Det finns två spår, både det visionära men även hur föreningar kan jobba 
med hållbarhetsfrågor, t.ex. vid paf-ansökan då detta ska redogöras för, där 
finns lotsfunktionen till hands. 

- Skulle föreningen bärkraft.ax Åland kunna vara en motor i den här frågan? 

- Ett första möte kring detta skulle kunna vara i samband med den eventuella 
föreläsningen med Aron Schoug (se punkt 5 nedan) den 21 september.   

Sammanfattning: Civilsamhällets nätverksgrupp bör fungera som en 
gemensam röst för att driva på arbetet med att nå målen i utvecklings- och 
hållbarhetsagendan. Förslaget är att ta fram en form av halvtidsutvärdering, 
eventuellt till nästa statusrapport. Planering inleds och kommande möten 
planeras till hösten.  
 
Dan Sundqvist och Mari Puska kan vara bollplank i planeringen inför höstens 
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möten/workshops. Ordförande Martha Hannus kontaktar föreningen bärkraft.ax 
ordförande Lotta Nummelin för att stämma av vilken föreningens roll kunde 
vara i processen.  

 

5. Övriga ärenden: har din förening något ni vill ta upp? Vill ni samarbeta kring 
något eller har ni någon idé ni vill utveckla? 

ABF-Åland planerar att bjuda Aron Schoug, forskare i pedagogik vid Stockholms 
universitet för att hålla föreläsningen: 
 
”Motivera ideella – om ledarskap, människors behov och drivkrafter  

Vad är det som får människor att engagera sig ideellt? Hur lyckas vi hitta fler 
som vi bidra till vårt föreningsliv? Vad får vissa att stanna medan andra hoppar 
av? Vilken roll kan ledarskapet spela för att stärka de ideellas engagemang? 
Vad är det som får människor att engagera sig ideellt? Vad får vissa att stanna 
medan andra hoppar av? Och vilken roll kan ledarskapet spela för att stärka de 
ideellas engagemang? 

Under kvällen får du användbar kunskap, tips och idéer.” 

ABF efterlyser samarbete kring föreläsningen. En idé är även att använda 
föreläsningen som en inspirations kick-off inför arbetet med den eventuella 
utvärderingen/rapporten.  
 

6. Datum för nästa möte med civilsamhällets nätverksgrupp   

Nästa träff infaller under hösten, augusti/september. Eventuellt i samband med 
föreläsning den 21 september. 
 

7. Mötet avslutas  

Mötet avslutas kl. 19.51  


