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Samordningsmöte – Medaktörerna i nätverket bärkraft.ax 

Tid: Onsdagen den 9 september 2020 kl. 9.00-11.00 
 
Plats: Stadshuset i Mariehamn samt digitalt. Teamslänk skickades till anmälda 

inför mötet. 
 
Närvarade på plats: Annika Leipistö, Ålands 4H. Benjamin Sidorov, Ålands 
ombudsmannamyndighet. Camilla Gunell, Ålands Socialdemokrater. Camilla 
Sommarström, Visit Åland. Cleas Hammar, Sveriges generalkonsul. Emma Lundberg, 
Visit Åland. Håkan Strömmer, landskapsregeringen. Johanna Fogelström-Duns, Ålands 
ombudsmannamyndighet. Jouko Kinnunen, ÅSUB. Karin Rosenberg-Brunila, ledande 
hållbarhetslots. Mattias Jansryd, Lumparlands kommun. Micke Larsson, nätverkets 
huvudsekreterare. Saana Majander, Ålands Fredsinstitut. Sofia Enholm, hållbarhetslots. 
Stellan Egeland, Obunden samling. Terese Flöjt, Mariehamns Stad. Tomas Urvas, Röda 
Korset.  
 
Närvarade digitalt: Ann Nedergård, Ålands Vatten. Anna Ingman, Ålands Natur & Miljö. 
Anna Lind Bengtsson, NIPÅ. Anna Sudhoff, Pusselfamiljen. Carina Aaltonen, Emmaus 
Åland & Rädda Lumparn. Elvira Jansson, Ålands Fredsinstitut. Emelie Hanström, SKUNK. 
Henrika Österlund, landskapsregeringen. Jeanette Gunnars, Ålands Marthadistrikt. 
Jenna Gestranius, Ålands Idrott. Kristin Mattsson, Ålands socialdemokrater. Lena 
Brenner, landsbygdsutvecklare. Lotta Angergård, Rädda Barnen. Lotta Nummelin, 
Östersjöfonden. Mia Hanström, ABF Åland. Robert Mansén, Åländsk center. Simon 
Holmström, Hållbart initiativ. Sue Holmström, ÅPF. 
 
Hållbarhetslots Sofia Enholm hälsade alla välkomna 

 
1. Presentation av kännedoms- och attitydsundersökning  

Sofia Enholm presenterade resultaten från kännedoms- och attitydsundersökningen 
som genomfördes under sommaren av hägskolepraktikant Tobias Sjöblom under 
ledning av Sofia Enholm samt med hjälp av Maria Viktorsson, VD vid 
marknadsanalysföretaget Point of Insight. Syftet var att undersöka av den åländska 
befolkningens kännedom om, och attityd till ”Alla kan blomstra”-visionen samt 
Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland.  
 
Undersökningen finns på bärkraft.ax: https://www.barkraft.ax/undersokning-2020 
 

2. Medborgarsamtal  
Håkan Strömmer, ungdoms- och dekokratisamordnare vid landskapsregeringen 
presentarade upplägget för den rad medborgarsamtal som planeras genomföras 
mellan 15-27 september runtom på Åland.  
 
Avsikten är samtalen fokuseras kring hur Åland bör utvecklas under och efter Covid19-
pandemin – vilka vanor, aktiviteter och verksamheter innan undantagstillståndet vill vi 
bevara som de varit och/eller utveckla framåt? Vad vill vi inte återupprätta alls? 
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En övergripande sammanställning av samtalen presenteras vid Bärkraftmötet den 1 
oktober och därefter sammanställs en analys.  
Projektledare är demokrati- och ungdomssamordnare Håkan Strömmer och 
ministrarna Annika Hambrudd och Alfons Röblom samt utvecklings- och 
hållbarhetsrådets vice ordförande Petra Granholm agerar värdar.  
 
Kommentarer:  
 

- Hur går rekryteringsprocessen till? Håkan redogör för hur man spridit 
möjligeten, både till olika fokusgrupper men också till allmänheten. T.ex. genom 
kommunerna. Medaktörerna uppmanas att sprida inbjudan i sina respektive 
organisationer.  

- Detta är en hörnsten.i social hållbarhet, viktigt med utvärdering och 
återkoppling till dem som deltar i samtalen. Den här typen av initiativ kräver 
resurser och mycket bakgrundsarbete.  

- Initiativet får varmt stöd   
 
 

3. Statusrapport 4  
Ledande hållbarhetslots Karin Rosenberg-Brunila presenterade innehållet i årets 
statusrapport ”Ålands väg under och ur coronakrisen”. Statusrapport 4 ser i år lite 
annorlunda ut och lanseras som ett webbmagasin den 1 oktober i samband med 
bärkraftmötet. Rapporten är ett lapptäcke av perspektiv som lyfter blicken förbi den 
akuta hanteringen av samhällskrisen. Fokus ligger på de långsiktiga målen beskrivna i 
utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland.  
 
Kommentarer:  
 

- Imponerande och ambitiöst! 
 

 
4. Bärkraftmötet 2020 

Hållbarhetlots Sofia Enholm presenterade upplägget för årets bärkraftmöte som äger 
rum på Alandica den 1 oktober kl 17.30-20.00. Det huvudaskliga innehållet är Ålands 
egen talkshow SkÅvlan, lansering av statusrapport 4 ”Ålands väg under och ur 
coronakrisen” och utdelning av årets bärkraftpris i fyra kategorier varvat med kulturella 
inslag. Även med möjlighet att delta digitalt.  
 
Kommentarer:  
 

- Viktigt att mötet är kvällstid, möjlighet för fler att delta och viktigt att 
medaktörerna hjälper till att sprida inbjudan.  

- Bra att försöka nå ut och bredda, i och med de fina sifforna från undersökningen.  
- Finns möjligheten att sända i radio eller Ålands TV?  
- Mötet sår framtidstro, bärkraftmötet är inspiration till samhällets 

anpassningsbarhet 
- Vägen framåt kanske kanske känns skrämmande, allt hopp och framtidstro är 

välkommet  
- Viktigt att agera framtidstro, inte bara prata.  
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- Infon på hemsidan bör göras med inbjudande, går det att skapa en hype/teaser 
kring mötet? Lyft gärna fram de kulturella inslagen.  

- Viktigt att kommunicera att man ska komma som man är!  
- Fokus på trevligt mingel  
- Att vara bärkraftig är också att ha roligt, humor är viktigt.  
- Lärdom från äldrevården, t.ex. stoldans.  
- Viktigt med tid och inkludering för dem som är med digitalt.  
 
 
 
5. Nuläge och framåtblick  

Nätverkets huvudsektreterare Micke Larsson redogjorde för;   
 
a) Utvecklings- och hållbarhetsrådet  
Utvecklings- och hållbarhetsrådets arbete har intensifierats med anledning a 
coronakrisen. Rådet har sedan månadsskiftet april/maj hållit fyra möten, arrangerat en 
presskonferens och agerar arbetsgrupp för 
framtagandet av statusrapport 4. 
 
Utvecklings- och hållbarhetsrådet hade ordinarie möte den 25 augusti 2020. Rådets nya 
medlem, förvaltningschef John Eriksson hälsades välkommen. Vid mötet diskuterades 
bland annat kännedoms- och attitydundersökningen (se punkt 1 ovan), rådets 
uppföljning av färdplanernas genomförande statusrapport 4, medborgarsamtalen 
(punkt 2 ovan) samt bärkraftmötet 2020 (punkt 4 ovan). Protokollet från mötet framgår 
i bilaga 1 (bifogad pdf). Rådets nästa ordinarie möte hålls den 25 september 2020. 
 
b) Arbetsgruppen för koordinering och rapportering  
I och med publiceringen av färdplanerna i juni har arbetet gått in i en ny fas. 
Sammansättningen i arbetsgruppen för koordinering och rapportering har anpassats.  
 
Den nya sammansättningen och arbetsgruppens uppdrag finns på bärkraft.ax: 
https://www.barkraft.ax/sites/default/files/attachments/page/66_rk1.pdf 
  
c) ReGenerationveckan 2021  
ReGeneration 2030 (ReGen 2030) och landskapsregeringen avser att samarbeta kring 
genomförandet av ReGeneration-veckan 2021, som arrangeras 28 augusti-1 september. 
Alla medaktörer är välkomna att delta i arrangemangen, bland annat som arrangör av 
officiella sidoevenemang. En övergripande beskrivning av upplägget framgår i bilaga 2 
(längre ner i dokumentet). 
 

6. Nästa möte  
Nästa medaktörsmöte hålls den 24 november kl 13.00-15.00.  
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Bilaga 2. 
 
ReGeneration-veckan 2021 

ReGeneration 2030 (ReGen 2030) och landskapsregeringen avser att samarbeta kring 
genomförandet av ReGeneration-veckan 2021, som arrangeras 28 augusti-1 september. 

ReGen 2030 är en rörelse som samlar ungdomar och unga vuxna från Danmark, 
Estland, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norge Polen, Ryssland, 
Sverige, Tyskland och Åland i en strävan för Agenda 2030:s genomförande i dessa länder 
och självstyrda regioner. ReGen 2030 har sitt ursprung i och har inspirerats av Ålands 
vision ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”. ReGen 2030 har 
sedan dess bildande 2017-2018 fått stöd av bland andra CBSS (Council of the Baltic Sea 
States) och Nordiska ministerrådet. Under hösten 2020 bildar ReGen 2030 en egen 
juridisk person och har beviljats 50 000 euro i stöd från Ålandsbankens 
Östersjöprojektet i syfte att kunna bilda en stiftelse. 

Avsikten är att ReGeneration-veckan 2021 blir en internationell höjdpunkt under den 
åländska självstyrelsens jubileumsår (9 juni 2021-9 juni 2022). Under veckan är 
Mariehamn en internationell mötesplats för dialog mellan generationer inom såväl 
civilsamhälle, näringsliv och politik. Basen i ReGeneration-veckan 2021 är ReGeneration 
2030:s årliga summit, som arrangerats årligen sedan 2018. Utöver basen är avsikten att 
det arrangeras ett flertal fristående och delvis parallella sidoevenemang, med Agenda 
2030 som röd tråd och som tillsammans med basen bildar en helhet. 

Svenska kulturfonden, tillsammans med ett flertal andra finlandssvenska fonder, har 
aviserat att de vill stöda genomförandet av ReGeneration-veckan 2021. En ansökan om 
stöd för planeringsarbete under hösten 2020 har redan beviljats. 

Ramprogram för ReGeneration-veckan 2021: 

Lördag 28 augusti ReGen 2030 Summit öppningsdag 
start på eftermiddagen samt kulturellt kvällsprogram 

Söndag 29 augusti ReGen 2030 Summit fördjupningsdag  
Kulturellt kvällsprogram i skog och hav 

Måndag 30 augusti ReGen 2030 Summit dialogmöte (unga och seniora 
beslutsfattare) 
Kulturellt kvällsprogram i Alandica 

Tisdag 31 augusti Parallella officiella sidoevenemang   
Eventuellt kulturellt kvällsprogram 

Onsdag 1 september Parallella arbetsmöten 

Avsikten är att Alandica är huvudarena för arrangemangen. 

En samordningsgrupp med representanter för ReGeneration-veckans 
samarbetspartners får löpande uppdatering från projektledning/producent. I gruppen 
ingår bland andra Svenska kulturfondens VD Sören Lillkung och Moomin Characters 
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koncernchef Roleff Kråkström. Huvudkontaktperson på Åland är Dan Sundqvist och 
producent är Johanna Stenback (med mångårig erfarenhet av produktioner som 
Nordiska rådets kulturprisutdelning i Finlandiahuset). 


