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Samordningsmöte – Medaktörerna i nätverket bärkraft.ax 

Tid: tisdagen 12 maj 2020 kl. 9.00-10.30 
 
Plats: Digitalt. Teamslänk skickades till anmälda inför mötet. 
 
Närvarade: Alexandra de Haas, Leader Åland. Ann Nedergård, Ålands Vatten. Anna 
Häger, Flexens. Anna Lind Bengtsson, NIPÅ. Anna Südoff, Pusselfamiljen. Annika 
Leipistö, Ålands 4H. Bo Nygård, Högskolan på Åland. Bodil Karlsson, LR. Camilla Gunell, 
Ålands Socialdemokrater. Camilla Sommarström, Visit Åland. Christian Dreyer, 
Kumlinge kommun. Dan Sundqvist, En säker hamn. Emilia Liesmäki, Ålands 
Handikappförbund. Henrika Österlund, LR. Jane Carlsson, Ålands Feministparaply. 
Jeanette Gunnars, Ålands Marthadistrikt. Johanna Fogelström-Duns, Ålands 
Ombudsmannamyndighet. Karin Rosenberg-Brunila, ledande hållbarhetslots. Kristin 
Mattsson, Ålands Socialdemokrater. Lotta Angergård, Rädda Barnen. Lotta Nummelin, 
Östersjöfonden. Mia Hanström, ABF Åland. Micke Larsson, nätverkets huvudsekreterare. 
Paula Linderbäck, HÅ. Petra Granholm, Ålands Fredsinstitut. Robert Mansén, Centern på 
Åland. Simon Holmström, Hållbart Initiativ. Simon Påvals, Liberalerna på Åland. Sofia 
Enholm, hållbarhetslots. Stellan Egeland, Obunden samling. Sue Holmström, Ålands 
producentförbund. Tomas Urvas, Röda Korset. Thomas Mattsson, Ung resurs. Tove 
Fagerström, Ålands Natur & Miljö. Wille Valve, Moderat samling Åland. Åsa Andersson, 
Ålands Naturskola 
 
Micke Larsson och Sofia Enholm hälsade alla välkomna, speciellt de nya 
medaktörerna i form av de politiska partierna. 

 
1. Årsmöte Föreningen bärkraft.ax  

Föreningen bärkraft.ax höll stadgeenligt årsmöte. Bokslut för verksamhetsåret 2019 
fastställdes och förslag till verksamhetsplan för perioden fram till 31 mars 2022 
godkändes. Till styrelsemedlemmar för perioden fram till nästa årsmöte valdes Niclas 
Forsström (Folkhälsan), Jacob Haagendal (NIPÅ), Anna Häger (Ålands Natur & Miljö), 
Henrik Lagerberg (Handikappförbundet), Julia Lindfors (Ålands kommunförbund), 
styrelsens ordförande Lotta Nummelin (Östersjöfonden) och Tomas Urvas (Röda Korset). 
Formellt årsmötesprotokoll finns tillgängligt separat. 

 
 

2. Nuläge och på gång 
Vision och strategiska utvecklingsmål ligger fast 
 
Visionen för Åland och coronaviruspandemin 
Utvecklings- och hållbarhetsrådet konstaterade vid ett extrainsatt möte den 28 april 
2020 (på initiativ av rådsmedlemmen Rebecka Eriksson) att: 
 
1. ”Alla kan blomstra”-visionen och de långsiktiga målen för det åländska samhället, de 
sju strategiska utvecklingsmålen, ligger fast. Det är av största betydelse att vi bibehåller 
fokus på de långsiktiga målen i hanteringen av coronaviruspandemin. 



 
 

2 
 

2. Eventuellt finns det skäl att justera i de sju färdplanerna och åtgärderna för de 
strategiska utvecklingsmålen. 
 
 
Färdplaner/åtgärder 
Arbetsgruppen för koordinering och rapportering ansvarar för framtagandet av 
färdplaner för uppnåendet av de sju strategiska utvecklingsmålen. 
Första versioner publiceras i juni på bärkraft.ax. Vid mötet framfördes önskemål om att 
medaktörerna skulle få ta del av en presentation av färdplanernas innehåll. Efter mötet 
har ett presentationstillfälle för alla medaktörer bokats in till den 16 juni kl 9.00. 
 
Statusrapport 4 
Publiceringen av Statusrapport 4 har skjutits upp till efter sommaren. 
Utvecklings- och hållbarhetsrådet avser att revidera rapportens syfte: 
”beskriva föreslag till åtgärder för att uppnå de långsiktiga målen för det åländska 
samhället, de sju strategiska utvecklingsmålen. Förslagen ska ta sin utgångspunkt i 
färdplanerna för de strategiska utvecklingsmålen och anpassas till det förändrade 
sociala och ekonomiska läge som coronaviruspandemin medför.” Statusrapporten får 
därmed en extraordinär karaktär. 
 
Aktiviteter i nätverket sedan föregående möte den 11 februari  

- Finlands kommission för hållbar utveckling mandatperioden 2020-2023 har 
utsetts. Lantrådet är Ålands representant i kommissionen. Deltog vid möte 4 
mars. 

- Nätverksgruppen för hållbara storföretag arrangerade lunchmöte med lantrådet 
och utvecklingsministern som gäster den 6 mars. 

- Lagtingspartiernas gruppledare hade möte angående utvecklings- och 
hållbarhetsagendan den 16 april. Nästa möte är hålls preliminärt den 11 juni. 

- Samtal med inspiration från krönikor i Nya Åland och Ålandstidningen (med 
rådets och huvudsekreteraren som författare). 

- Medaktörerna från civilsamhället samverkar under parollen ”Vi ställer inte in – 
#VI STÄLLER OM” – leds av civilsamhällets representanter i rådet: Niclas 
Forsström, Petra Granholm och Martha Hannus (se bilaga: För ett bärkraftigt 
samhälle genom coronakrisen) 

 
Kampanj: Vi ställer inte in – VI STÄLLER OM! 
Civilsamhällets roll är nu viktigare än någonsin 
Gemensam kommunikation hur privatpersoner kan delta i föreningarnas verksamheter 
under rådande omständigheter 
Stödfunktioner, aktiviteter, tips & råd 
Sprida goda exempel  
www.barkraft.ax/vistallerom  
Inlägg och annonsering på sociala medier samt dagspress 
 
Ungdomar deltar vid utvecklings- och hållbarhetsrådets möte 20 maj 
Delar av ungdomsgruppen som deltog vid Nordiskt barnforum* i januari deltar vid 
rådets möte för att presentera den Nordiska barnresolutionen för rådet samt diskutera 
om ungas upplevelser under undantagstillståndet.  
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*Deltagandet vid nordiskt barnforum möjliggjordes av Ålands Ombudsmannamyndhet 
och Rädda Barnen Åland. 
 
Bärkraftmötet 2020 
Ursprungligt datum: 10 juni, uppskjutet till efter sommaren med anledning av rådande 
restriktioner. 
I dialog med rådets ordförande Veronica Thörnroos är avsikten att bärkraftmötet 
genomförs i september.  
Bärkraftmötet avses bli en vitamininjektion i uppstarten av det åländska samhället. Ett 
Alandica som sjuder av aktiviteter och samtal kring hur vi jobbar vidare med målen och 
visionen.  
Bärkraftpriset delas i år ut i fyra kategorier; företag, förening, offentlig sektor och 
privatperson. Möjligheten finns nu att nominera: https://www.barkraft.ax/engagera-
dig/barkraft-priset 
 
ReGeneration Summit 2020 och 2021 
2020: 22–24 augusti, digitalt på temat ”Partnership – we’re all in the same boat”. Mål 17: 
partnerskap.  
2021: ”ReGeneration-veckan”. Nästa års summit kommer preliminärt att arrangeras sista 
helgen i augusti/början av veckan därpå som en del av firandet av Åland 100. Tanken är 
att själva summiten kommer att kompletteras av andra events med "Alla kan blomstra"-
visionen och Agenda 2030 som den röda tråden. 
 

3. Kommentarer och diskussion 
 
På grund av rådande situation finns ett behov av någon form av medborgarsamtal, 
medborgarpanel eller webbinarium med möjligheten att samtala kring erfarenheter 
under rådande coronapandemi och tankar om framtiden.  
 
Ett förslag är att arrangera samtal med hjälp av metoden Dialogpaus. Kontakta Håkan 
Strömmer vid LR för mer information.   
 
Medaktörerna diskuterade om vikten av gott ledarskap och att det i kristider är extra 
viktigt med ledare som lyckas med ett ledarskap som både skapar och förtjänar 
förtroende. Konstaterades att alla deltagare i mötet här och nu har en roll att spela i det 
kollektiva, samhälleliga ledarskapet. 

Såväl diskussionen om medborgarsamtal och ledarskap sammanfattas och spelas in till 
utvecklings- och hållbarhetsrådet vid dess möte den 14 maj. 
 
Citat från Christian Dreyer, kommundirektör i Kumlinge: 
 
När omvärlden är kaotisk och upplevs hotande ska det offentliga samhället vara lugnt 
och stabilt och vara något invånare kan lita på. Här spelar kommunerna en stor roll i 
den sociala hållbarheten. 


