Protokoll

Mariehamn 26.11.2020

Samordningsmöte – Medaktörerna i nätverket bärkraft.ax
Tid:

Tisdagen den 26 november 2020 kl. 13.00-15.00

Plats:

Kaptenssalen på hotell Arkipelag samt digitalt.
Teamslänk skickades till anmälda inför mötet.

Värd för mötet:

Östersjöfonden

Närvarade på plats: Anna Ingman, Ålands Natur & Miljö. Annika Leipistö, Ålands 4H.
Benjamin Sidorov, Ålands ombudsmannamyndighet. Bodil Karlsson, LR. Charlotta
Wallén, ABF-Åland. Cleas Hammar, Sveriges generalkonsul. Henrika Österlund, LR. Irene
Blomqvist, ledande hållbarhetslots. Johanna Fogelström-Duns, Ålands
ombudsmannamyndighet. Jonny Landströ, Ålands framtid. Josefine Egenfeldt, Ålands
Natur & Miljö. Lotta Nummelin, Östersjöfonden. Mattias Jansryd, Lumparlands kommun.
Micke Larsson, nätverkets huvudsekreterare. Ronny Wikström, praktikant bärkraft.ax.
Simon Påvals, lagtingsledamot. Sofia Enholm, hållbarhetslots. Tiina Björklund, LR (Åland
100). Tomas Mattsson, Ung resurs. Tomas Urvas, Röda Korset. Tuomas Nymark, Ålands
ombudsmannamyndighet. Viveka Löndal, LR (Åland 100).
Närvarade digitalt: Agneta Wackström, Företagsam skärgård. Alexandra Walk-Liljeroos,
Folkhälsan. Ann Nedergård, Ålands Vatten. Emilia Liesmäki, Ålands Handikappförbund.
Katarina Fellman, ÅSUB. Lotta Angergård, Rädda Barnen Åland. Sue Holmström, Ålands
producentförbund.
Hållbarhetslots Sofia Enholm hälsade alla välkomna
1. Presentation av Åland 100-firandet
Viveka Löndal och Tiina Björklund presenterar firandet av Åland 100 år (ppt bifogad).

Kommentarer:
-

-

Finns det möjlighet för organisationer att söka projektbidrag från
kulturdelegationen för evenemang kopplade till Åland 100?
Den möjligheten kommer att finnas i början av nästa år, information finns på
kulturdelegationens hemsida. Däremot är förhoppningen att många aktörer vill
vara med och fira Åland 100 även i sin ordinarie verksamhet.
Bärkraftnätverkets medaktörer är med och arrangerar Bärkraftmötena 2021 och
2022 samt ReGeneration-veckan 2021 som alla är officiella programpunkter i
firandet. Bärkraftmötet 2021 arrangeras den 8 juni som en "Åland 100 Edition"
och blir därmed "smygpremiären" för Åland 100-firandet i sin helhet.

-

Utvecklings- och hållbarhetsagendans Statusrapport 5 kommer att publiceras
våren 2022 (preliminärt vid Bärkraftmötet 2022, den 8 maj) och kommer att vara
en "Åland 100 Edition".

2. Statusrapport och färdplaner – nästa steg
Nätverkets huvudsekreterare Micke Larsson presenterade att sedan föregående
medaktörsmöte har utvecklings- och hållbarhetsagendans Statusrapport 4 ("Ålands väg
under och ur coronakrisen") publicerats. Rapporten utgör ett lapptäcke av perspektiv
att beakta i det fortsatta arbetet med förverkligandet av "Alla kan blomstra i ett
bärkraftigt samhälle"-visionen. Utvecklings- och hållbarhetsrådets framåtblick på sidan
4-6 presenterades, i synnerhet de åtta punkter som rådet lyfter fram.

Vidare presenterades en uppdatering kring arbetet med implementeringen av
färdplanerna för de sju strategiska utvecklingsmålen. Färdplansåtgärderna uppdateras
två gånger per år (juni respektive december). Förslag till nya åtgärder och kommentarer
till existerande åtgärder kan lämnas här. Henrika Österlund är koordinator och
kontaktperson för eventuella frågor.
Utvecklings- och hållbarhetsrådet har öppnat upp för justeringar av delmålen för
respektive strategiskt utvecklingsmål. Behandling sker vid rådets nästa ordinarie möte
den 8 januari 2021.
Samtidigt önskar utvecklings- och hållbarhetsrådet att en översyn görs av
indikatorerna för de strategiska utvecklingsmålen genomförs. Det kommer att ske
genom att det definieras max tre huvudindikatorer för respektive strategiskt
utvecklingsmål. Avsikten är, efter att huvudindikatorerna har definierats, att aktuella
indikatordata ska publiceras löpande på bärkraft.ax från och med första kvartalet 2021.
3. Bärkraft(mötet) 2021
Hållbarhetslots Sofia Enholm presenterar ramar för bärkraft(mötet) 2021, som
efterföljdes av kreativa gruppdiskussioner via det digitala verktyget mentimeter.com.

Bärkraft(mötet) 2021, 8 juni 2021 på Alandica, ca 15.00-21.00 - Åland 100 edition. Ett
myllrande Alandica för alla - ”Dagsmingel”, seminarier, aktivteter i foajén, ”Kvällsevent”,
utdelning av bärkraftpriset.
Menti.com – ”Era kreativa idéer till bärkraft(mötet) 2021”
-

Vi vill se SkÅvlan igen
SkÅvlan igen!
Nå de som påstår sig vara hållbara. Få dem att fundera på hållbarhet mer
Hållbarhets "confession booth"
Under bärkraftsmötet lyfta olika medaktörers bidrag till Åland 100 för att få en
mångfald.
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-

-

-

-

-

-

Goda samtal både på Alandica, lunchrestauranger och arbetsplatser. Stöd av
lappar med temafrågor som tangerar hållbarhet. Frågorna ska vara enkelt
ställda. Svaren kan skickas in, och pris utlottas bland olika svar.
Åländska inslag med upplevelser för alla sinnen (Musik, Mat, Konst)
Dikussionsgrupp - vad kan du som privatperson göra för hållbarhet? Inspirera
och tipsa varandra
Vi vill ta dit föreläsaren och entreprenören Niklas Adalberth från Sverige. Han är
medgrundare av Klarna. Lämnade Klarna 2018 för att ägna sig åt Norrsken
Foundation, en ideell stiftelse som löser utmaningar som miljöfrågor, fattigdom
o mental ohälsa
Viktigt med avslappnad och familjär känsla.
Mer fika
Stand-up
Mer blommor
Mycket bra idéer fanns för detta års bärkraftsmöte som kanske inte gick att
genomföra pga av coronakrisen. Titta vad som kan användas därifrån?
Lyft fram den åländska idrotten mer
Ett gott och brett åsiktsutbyte
Alla behöver vara välkomna som de är!
Fler talare
Workshops
Möjlighet att göra Interaktiv hållbarhetsprofil /test. Med roliga svar, humor
”Möte” är starkt kopplat till en möteskallelse och frågan om man själv är
välkommen till det mötet
Eventet kunde vara en bärkraftsvecka med huvudevent bärkraftsmöte. Andra
event på i andra lokaler.
Utställningar med olika tredje sektor organisationer. Även de organisationerna
som inte alltid syns i offentligheten men kan vara mycket intressanta och kan
öka gemenskap.
Nyttiga tips och exempel
Skapa digitala små filmsnuttar med goda exempel på hur gräsrötter, familjer,
föreningar gör för hållbarhetsinsatser på det privata planet. Marthaföreningar,
idrottsföreningen, familjen, skolan etc. Kultursektorn, obscura eller andra filmar.
Mer goda exempel, musik och lokal kultur!
Helst ingen dödtid i programmet...
Talkshow konceptet kan gärna fortsätta! Avslappnat!
Inspiration från Alandia-debatt för bärkraftsmötet
Alternativa aktiviteter som kan vara normbrytande i förhållande till vad man
brukar förvänta sig av dylika event. T.ex. Hur målar man grafitti riktigt bra på ett
hållbart sätt- workshop?
Prominenta gäster utifrån till Bärkraftsmötet.
Inspiration
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-

-

Aktivitet för ungdomar: improv teater? Börja kl 15 med mål att spela upp scen kl
20 eller dylikt.
Möjligheten för olika organisationer som firar något nästa år, e.g.
barnkonventionen 30 år, att kunna synas på bärkraftsmötet för att bjuda in för
fler att delta just som dom är.
Semi med goda exempel + hur man överkommit hinder på vägen.
Viktigt med aktiviteter för barn och barnperspektiv under dagen.
Information om hur man kan äta mera lokalt och säsongsbetonat. (Även
material till stöd, så som recept).

Förslag på namn:
-

Bärkraftsdagen
Bärkraftstinget
Bärkraft 2021
Bärkraft Åland
Bärkraftgalan
Bärkraftfestivalen
Bärkraftfest
Bärkraftkalas
Bärkraftforum
Bärkrafttorg
Bärkraftcafé

4. ReGeneration 2030-veckan
Annika Leipistö, kontaktperson på Åland för ReGeneration 2030 presenterar
ungdomsrörelsen ReGeneration 2030 samt programmet hittills för ReGenerationveckan 2021 (ppt bifogad).

Det preliminära programmet för ReGeneration-veckan 2021:
Lördag 28 augusti:
ReGen 2030 Summit öppningsdag – starteftermiddag/kvällsprogram
Söndag 29 augusti:
ReGen 2030 Summit fördjupningsdag – Kulturellt kvällsprogram program i skog/hav
Måndag 30 augusti:
ReGen 2030 Summit dialogmöte – Kulturellt kvällsevenemang på Alandica
Tisdag 31 augusti:
Parallella officiella evenemang – Eventuellt kulturellt kvällsprogram
Onsdag 1 september:
Parallella officiella evenemang – Avslutning
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5. Medaktörerna 2021 och framåt
Nätverkets huvudeskreterare Micke Larsson föredrar, fr.o.m. 2021 är avsikten att, utöver
föreningar, intresseorganisationer, skolor, institut, fonder, myndigheter, kommuner,
lagtinget och landskapsregeringen, även enskilda företag kan vara medaktörer.

Enligt detta breddande av begreppet kan alla enskilda medlemmar i nätverksgruppen
för hållbara storföretag samt nätverksgruppen för hållbara företag som medaktörer.
Färre, men större medaktörsmöten för en enad och gemensam kraft. En plats för dialog
och samverkan över sektorsgränser. Förstärkt koppling mellan medaktörerna och
utvecklings- och hållbarhetsrådet.
Menti.com - ”Vad önskar ni av kommande medaktörsmöten?”
-

-

-

-

-

Frågor, diskussioner, idéer om hur Åland skall vara ledande inom hållbarhet,
men även hur näringslivets kan utvecklas med ett hållbarhets perspektiv.
Uppdateringar kring vad som är på gång, best practices, utbyta idéer
Möjlighet till dialog o fördjupning. På sistone har det mer varit sitta o lyssna på
presentationer. Som är bra såklart med inte så mycket samarbete /samverkan.
Tematiska workshop med deltagande metoder kunde vara ett sätt. (1/2)
(2/2) ... Indelat i mål eller delmål för ökad relevans om alla ska delta. Ser framför
mig stööre dagar/halbdagar med parallella spår för diskussion o utbyte. Bra att
rådet är med o deltar.
Open mic. Dvs lite tid när vem som helst kan säga vad som helst
Möjlighet att samlas och föra dialog så att man får ta del av andras perspektiv
och främja helhetsperspektiv i alla hörn
Bra om aktörer som arbetar kring liknande frågar även kan mötas i ett
bärkraftskontext och diskutera i det forumet, det är viktigt att andra än de
högsta tjänstemännen får vara med och bidra
Tanke: Finns behov av ett samlat konkret utvärderingsverktyg som fungerar för
samtliga mål? Är det ens möjligt?
Ett gott och brett åsiktsutbyte
Möjlighet att utbyta erfarenheter mellan samhällets sektorer. Hur vi jobbar med
hållbarhet, hinder och misstag på vägen, möjligheter till samarbeten, utbyta
ideer och inspirera varandra
Goda exempel av andra medaktörer, men även veta vad som ställer till med
problem
Information om möjligheten att delta i projekt, kampanjer och initiativ ihop.
Tyckte upplägget idag var bra, men presentationerna kan vara lite kortare så
man hinner med frågor
Rapporter eller besök hos medaktörer som genomfört hållbarhetsprojekt
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-

-

-

-

-

Ett möte skulle kunna ha fokus på att lyfta goda exempel- att få veta vad andra
gör (och berätta om vad den egna organisationen gör). Kanske uppdelat i
grupper så att små företag för sig, stora för sid, föreningar för sig etc.
Involvera fler personer från olika samhällsklasser att närvara.
Bjuda in andra som kanske är intresserade men som inte själva tagit kontakt
ännu.
Matchade samtal, ”speed-dating”.
Diskussioner kring specifika ämnen/hållbarhetsfrågor
Nåt slags forum för att hitta nya samarbetspartners/samarbetsprojekt?
Gör 2021 till civilsamhällets år och involvera ungdomsföreningar och andra
kulturella sammanslutningar nära människor
Konkreta tips och exempel
Diskutera hur varje medaktör för sig eller tillsammans kan påverka gemene man
att engagera sig för hållbarhet
Önskar påfyllning av kunskap inom hållbarhet, intressanta föreläsningar (kan
vara lokala eller externa föreläsare)
Lyfta förväntningar på ledarskapet - hur få makthavare att förstå att vi behöver
genomföra en radikal samhällsomställning.
Projektpitch - hitta bra samarbeten. Gärna om det finns en eventkalender dit ex
kulturdelagtionen hör av sig, så kan man enklare planera och allokera resurser
till att få med i budget/verksamhet
Presentationer från LR och Lagtinget vad de gjort mer konkret för att nå
hållbarhetsmålen.
Någon - högskolan, LR - skulle gärna kunna få presentera olika möjligheter till
finansiering (EU och nationell) för olika projekt med fokus på hållbarhet på olika
vis.
Mer verksamhets uppföljning. Vad har konkret gjorts i förhållande till olika mål
Alla ledande tjänstemän från landskap och kommuner borde komma med och
”träffa folket” utanför landskapets hus och kommunkanslierna.
Jättebra att jobba i workshops kring vissa teman med blandade deltagare för att
bredda sig själv och sin verksamhet och lära känna andra.
Goda exempel historier! Och att de knyter an till agendan. Vill gärna höra mer
om hur kommunerna jobbar med hållbarhet
Besök av andra regioner i främst Finland och Sverige om deras
hållbarhetsarbete.
Projekttorg - en möjlighet att pitcha sina projektideer för möjliga
projektpartners. Gärna att representanter från LR och högskolan är med och
guidar i hur projekten skulle kunna komma vidare med projektpartners,
finansiering etc.
2,5 timmar, så att det finns tid för en längre fikapaus i mitten.
Mera bredd i deltagandet
Var är alla politiker och folkvalda? Kommunernas tjänstemän??
Skulle även vara jätteintressant med studiebesök!
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-

Kan medaktörsmötena användas för att förädla ledarskapet inom respektive
medaktörs organisation? Ett gemensamt ledarskapsutvecklingsprogram?
Presentatörerna behöver få hjälp med regi, t ex lämpligt antal ppt-slides.
Arrangerat mingel en halvtimme innan, sen ett program på två och en halv
timme.
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