
 
Civilsamhällets nätverksgrupp  Protokoll 10.11.21 
 

Civilsamhällets nätverksgrupp inom Bärkraft.ax  
 
Den 9 november 2021 kl 18.30, Hamgatan 4 och digitalt via Zoom  

Närvarade på plats: Petra Granholm (utvecklings- och hållbarhetsrådet, Ålands 
Fredsinstitut), Martha Hannus (utvecklings- och hållbarhetsrådet, Emmaus 
Åland), Niclas Forsström (utvecklings- och hållbarhetsrådet, Folkhälsan), Johanna 
Lang (ordförande Rädda Barnen), Maria Törnqvist (ordförande Ålands Natur & 
Miljö), Micke Larsson (utvecklings- och hållbarhetsrådets huvudsekreterare), Sofia 
Enholm (hållbarhetslots inom bärkraft.ax), Thor-Björn Wik (ordförande 
Folkhälsan), Tomas Urvas (verksamhetsledare Röda Korset).  

Närvarade digitalt via Zoom: Edgar Vikström (ordförande Ålands Idrott), Carina 
Aaltonen (ordförande Emmaus Åland), Sonja Pettersson (ordförande SKUNK), Mia 
Hanström (verksamhetsledare ABF-Åland).  
 

1. Mötets öppnande.  
 
Martha Hannus valdes till mötets ordförande och öppnade mötet kl 18.36. 
 

2. Val av civilsamhällets representanter till Utvecklings- och 
hållbarhetsrådet för perioden 1.1.2022-31.12.2023.  
 
Maria Törnqvist presenterade valberedningens förslag på civilsamhällets 
representanter till utvacklings- och hållbarhetsrådet;  

- Josefine Egenfelt (verksamhetsledare Ålands Natur & Miljö), nyval 
- Martha Hannus, omval  
- Niclas Forsström, omval   

Mötet beslutar att omfatta valberdningens förslag efter en diskussion kring 
valprocessen. Inför nästkommande val bör mötesdeltagarna på förhand 
informeras om valberedningens förslag. Mötet beslutar att valprocessen 
bör vara transparent och förfarandet ska dokumenteras inför nästa val.  

3. Syftesbeskrivning för civilsamhällets nätverk.  
Se syftesbeskrivningarna för nätverksgruppen hållbara storföretag och 
nätverksgruppen för hållbara kommuner på barkraft.ax. Förslag för 
syftesbeskrivning diskuteras.  
 
Syftesbeskrivningen omfattdes av mötet efter justeringen att förtydliga 
vilka som ingår/kan ingå i civilsamhällets nätverksgrupp. Hållbarhetslots 
Sofia publicerar syftesbeskrivningen på bärkraft.ax. Beskrivningen kan i 
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framtiden även ändras vid behov.  
 

4. Presentation av Åppföljningsverktyget (Sofia Enholm)  
 
Hållbarhetslots Sofia Enholm presenterade Åppföljningsverktyget, ett 
verktyg som underlättar för organisaitioner att följa upp sitt arbete med att 
förverkliga utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland.  
 
Länk till verktyget: https://foljupp.barkraft.ax 
Länk till Youtube där ledande hållbarhetslots Karin Rosenberg-Brunila 
presenterar Åppföljningsverktyget under senaste medaktörsmöte (1:25:00): 
https://www.youtube.com/watch?v=tBA2HDf4bhM 
 

5. Övriga ärenden 
 
Inga övriga ärenden hade inkommit.  
 

6. Datum för nästa möte 
 
Nästa möte infaller den 25 januari kl 18.30, eventuellt under mer informella 
former med möjlighet att lära känna varandra.  
 

7. Mötet avslutas  
 
Mötet avslutades kl 19.30. 

 


