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1. Aktuellt och uppdatering från hållbarhetslotsarna
Hållbarhetslots Sofia Enholm och ledande hållbarhetslots Karin Rosenberg Brunila
redogör för aktualiteter inom nätverket samt vad som gjorts sedan senaste
medaktörsmötet och vad som är på gång (se bilaga ?)
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2. Kommunikation
Sofia presenterar utdrag ur medaktörernas gemensamma kommunikationsstrategi
vilken antogs 2017. Kommunikationsstrategin ligger till grund för det dokument som
Sofia tagit fram som stöd i kommunikationen (bilaga 1)
Alexandra de Haas visar hur Leader Åland knyter an till bärkraft.ax på hemsidan, där
logon “vi är medaktörer i nätverket bärkraft.ax” leder vidare till en sida där man
berättar vilka mål som är kopplade till verksamheten och hur man arbetar för att nå
dem. Se leader.ax för inspiration.
Kommentarer:
-

Man behöver arbeta in en rutin för att använda hashtagsen i sina egna kanaler på
sociala medier.

-

Medaktörer som är en del av en global organisationen med ett tydligt varumärke har
snävare ramar att förhålla sig inom men det är möjligt i den egna lokala
kommunikationen, speciellt på sociala medier.

-

Alla har inte samma förutsättningar att kommunicera digitalt men var och en ska
givetvis jobba efter bästa förmåga.

-

Underlaget (i bilagan) är bra och tydligt att förhålla sig till.

-

Går det att fixa en bärkraft/visions-banner att lägga som ett filter på t.ex.
medaktörernas profilbilder?
Goda exempel på hemsidan och medaktörernas synlighet

-

Medaktörerna skulle kunna lyftas fram tydligare på barkraft.ax med klickbar länk och
eventuellt bild.

-

Hemsidan barkraft.ax borde vara en ”hub” för goda exempel där medaktörer och
andra kan hitta kunskap och inspiration om aktiviteter, handlingar och initiativ.
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3. Bärkraftmöte och demokratifest
Utvecklings- och hållbarhetsrådet beslutade att Bärkraftmötet hålls den 10 juni kl.
18.00. Kvällstid är att föredra för att göra mötet tillgängligt för alla.
Ålands landskapsregering har meddelat möjligheten till att nätverket år 2020 står
som huvudarrangör för demokratifesten men i nära samarbete med
landskapsregering och lagting.
Demokratifestens syfte är att odla förtroendet för demokratin på Åland, och att
tillgängliggöra ett forum för det goda samtalet med en festlig och folklig inramning.
Nästa steg är att tillsätta en planeringsgrupp med syftet att ta fram ett koncept och
planera innehåll tillsammans med hållbarhetslots Sofia. Medaktörer som har
intresse av att delta i planeringsgruppen kan höra av sig till Sofia.
Kommentarer:
-

Ska demokratifesten även belysa situationer i närliggande icke-demokratiska
regioner?

-

Demokratin på Åland får inte heller tas för givet, därför viktigt att fortsätta odla
förtroende för demokratin.

-

Mer program om samtal på scenen om demokratins betydelse, bjuda in gäster utifrån
för samtal?

-

Skulle det vara en idé att ha demokratifest och Bärkraftmöte på samma dag, med risk
för tung arbetsbörda med två dagar?

-

Identifiera vilka grupper som vanligtvis inte brukar vara delaktiga. Viktigt att bjuda
in och inkludera t.ex. personer med funktionsvariationer, nyinflyttade, personer med
svenska som andraspråk och unga.
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4. Presentation av medaktörernas aktiviteter under 2020
Jomala kommun
-

Läxläsningshjälp för skolelever från extern aktör, t.ex. tredje sektorn

-

Mindre grupper (studios) i skolan

-

Samarbete med Flexens gällande AI och värmesystem

-

Samlingshuset miljöbyggnad 3.0

-

Utvärdering, optimering av solceller på Rönngården

-

Användning av modell för beräkning av Co2-utsläpp fortsätter, denna modell finns
på barkraft.ax.

Ålands landsbygdsutveckling
-

Ålands hållbara livsmedelsstrategi

-

Håller på med 40 olika större och mindre projekt och ska kommunicera dessa

Östersjöfonden
-

Utdelning av Östersjöpriset

-

Evenemanget “Lär känna din granne”

-

Östersjödagar

Rädda Barnen
-

10 ungdomar åker till Köpenhamn för att delta i barntoppmöte. Arrangeras i
samarbete med Ålands ombudsmannamyndighet

-

Fokus på barn som lever i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa

-

Fokus på barn som anhöriga till familjemedlem med sjukdom eller missbruk i
samarbete med ÅHS
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ÅSUB
-

Fakta och kunskapsgenerering

-

FN:s hållbarhetsindikatorer

-

Ny studie om upplevd diskriminering

-

Koldioxidneutrala regioner: beräkningssätt

Ålands Handikappförbund
-

Fortsättning projektet på med rättighetsutbildare och “Arbete för alla”

-

Fokus på bemötande

-

Allt arbete är kopplat till mål 1 och 2

BOOST/Ung resurs
-

Ordinarie verksamhet kopplar till mål 1 och 2

-

Torsdagsfika med syftet att ungdomarna får lära sig om och träffa personer från
olika delar av det åländska samhället

-

Idrottsbanken

-

Ingår i nordiskt nätverk för vuxnas lärande, kompetensförsörjning för dem som
jobbar med utsatta

Röda Korset
-

Fortsätta arbetet med integration; kvotflyktingar och andra inflyttade

-

Beredskap och resiliens mot nödsituationer

-

Vänfamiljs- och vänhundsverksamheten

Sveriges generalkonsul
-

Låtit gräsmattan växa och lagt ut insektshotell på gården

-

Undersökt möjligheterna till solceller på taket på huset
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-

Ekologisk och lokalproducerad mat på bjudningar

-

Upprätthålla kontakten mellan Åland och Sverige och agerande i relation till Agenda
2030

Pusselfamiljen
-

Pusselfamiljens verksamhet är inom ramen för mål 1 och 2

-

Under 2018 ordnades över 100 aktiviteter för föreningens medlemmar

-

Stöder ensamstående och ensamförsörjare genom att arrangera aktiviteter

Ålands Natur & Miljö
-

Integrationsprojektet “Träffpunkt skogen”, åtta träffar under åtta månader för
inflyttade med syftet att lära sig om den åländska skogen och naturen

-

Fortsättning med projektet Städa Åland

-

Projektet “Klimatsmart liv” - kunskap och inspiration till privatpersoner

-

Fortsätta med kurspaketet om hållbar utveckling

-

Parken Tusenskönan

Visit Åland
-

Destinationsutveckling: hållbara aktiviteter på sommarkampanj

-

Green Key & Blue Flag (4 hamnar certifierade under 2020)

-

Naturupplevelser; uppgradering av vandringsleder och cykelturism

-

Återbruksmaterial i turistinformationer

Ålands 4H
-

Företagsamma fyrklövern, flitmyrorna

-

Företagsamhet; skogsbruk och skogsvård, hundvaktare etc.

-

Hållbart företagande, stöd i att starta företag

-

Barnens trädgård - från jord till bord

7

-

Barnens snickeri

-

4H-gården

-

Miljöbingo

Ålands Marthadistrikt
-

Treårig strategi: framhålla gräsrotskunskapen

-

Hållbara kocken i ordinarie verksamhet

-

Klädbytardagen i ordinarie verksamhet

-

Kemikaliefri vardag inom Marthaförbundet

Skördefestens vänner
-

Skördefest och Åland Grönskar - läran om livet på landet och maten

-

Minska på/få bort engångsplast

-

Minska på bilkörning och uppmana till samåkning

-

Möjlighet att samverka under evenemangen (medaktörer)

Leader Åland
-

Landsbygdsgalan i mars 2020

-

Följer programperioden för LBU

-

180 000 euro kvar att fördela, primärt inom natur och miljö

-

Fiskeleader

-

Temaprojekt “Fisken ska fram”

-

Med Aktion Österbotten: Hållbarhetsvecka i Österbotten. Positiva exempel för
gemene person genom personporträtt som kopplas till utvecklings- och
hållbarhetsmålen
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Med Aktion Österbotten: Hållbarhetsvecka i Österbotten. Positiva exempel för gemene
person genom personporträtt som kopplas till utvecklings- och hållbarhetsmålen
-
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