Utkast till protokoll –
6.3.2019

Medaktörernas
samordningsmöte
6.2.2019

Medverkande
Alexandra Walk-Liljeroos, Folkhälsan på Åland
Bodil Karlsson, Ålands Landskapsregering
Camilla Sommarström, Visit Åland
Claes Hammar, Sveriges Generalkonsulat i Mariehamn
Dan Backman, Ålands Landskapsregering
Gunilla Nordlund, Ålands handikappförbund
Henry Lindström, Ålands producentförbund
Jaana Ojanen, Ålands 4h
Lena Brenner, Landsbygdsutvecklingen
Lotta Angergård, Rädda Barnen
Maria Törnqvist, Mise
Marika Sundqvist. Åland Living
Martha Hannus, Emmaus
Mona Kårebring-Olsson, Ålands Landskapsregering
Petra Granholm, Ålands fredsinstitut
Simon Holmström, Ålands Natur & Miljö
Terese Flöjt, Mariehamns stad
Tomas Urvas, Röda Korset
Micke Larsson, huvudsekreterare
Karin Rosenberg-Brunila, hållbarhetslots

Mötet inleddes med en guidad tur genom hållbarhetsutställningen Det var bättre förr! Ska vi återvinna det
förflutna?

1.

Nuläge.

Karin välkomnade och framhöll medaktörernas facebookgrupp som möjlighet till kontakt mellan
möten: https://www.facebook.com/groups/305168476627729/
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Bild 2–8:
Micke presenterade översiktsbilden som, efter positivt mottagande under medaktörsmötet i
december, ytterligare förfinats och nu är färdig såhär lång. M framhöll även att översikten behöver
kontinuerliga uppdateringar och att önskemålet om översiktsbild på webbplats tag i beaktande.
Mycket av den dialog som Micke har fört med aktörer ute i samhället visar på att hållbarhet, och
speciellt frågor som rör klimatförändringen, numera är ett samtalsämne kring fikaborden.
Färdplaner för de strategiska utvecklingsmålen under framtagande.
Tredje statusrapporten kommer att ha ett övergripande kapitel om klimatförändringar och
klimatanpassning.
Den åländska ”alla kan blomstra”-berättelsen sprider sig – Åland som exempel gällande agenda och
nätverkets samarbetsformer.
Kommande medaktörsmöte i samband med årsmöte för föreningen bärkraft. Primärt är föreningen
öppen för organisationer som vill bli medlemmar, inte exempelvis privatpersoner.

Bild 9–12:
Lotsens nulägesuppdatering.
Medaktörerna intresserade sig speciellt för företagsutmaningen på temat hållbart resande, värdskap
och mötesplatser.
Konklusionen av diskussionerna blev att alla medaktörsorganisationer kan lyfta fram dessa aspekter i
den egna verksamheten, till exempel genom att uppmärksamma medarbetare om de nya
märkningarna på lunchguiden.

2.

Forum för samhällsutveckling V

Bild 13–18:
”Forum för samhällsutveckling”
Förslaget var att Landskapet och nätverket bärkraft.ax blir tillsammans huvudarrangörer av Alandica
Debatt 9–11.6. Medverkande under mötet var försiktigt positiva och tre av medaktörernas
kontaktpersoner (Petra Granholm, Martha Hannus och Simon Holmström) åtog sig uppdraget att
säkerställa att syftesbeskrivning och redan formulerade tankar kring konkret verkställande av syfte
rimmar med medaktörsgruppens anda och värderingar innan beslut om samarrangemang tas.

3.

ReGeneration Summit 2019

Bild 19–21:
Alla medaktörer är varmt välkomna att engagera sig i ReGeneration 2030.
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4.

”Alla kan blomstra”-kampanj

Bild 22–23:
Generella reflektioner från medaktörer:
-

-

Viktigt att ge synlighet åt visionen då den egna organisationen är avsändare, till exempel då den
egna föreningen ordnar evenemang, traditionellt ”marknadsföringsmaterial” på kontor, i lokaler
och att ta med på evenemang (flaggor, affischer, banners osv)
Visionen som kraft att samlas kring, till exempel kan enskilda organisationer arrangera evenemang
på temat ”alla kan blomstra...”.
En berättelsebank, olika människor som tolkar och lever visionen som kan spridas i alla
medaktörers kanaler.
Engagera unga genom att unga tolkar visionen i rörlig bild.
Fysiska platserna finns, det som behövs är diskussionsledare.
Både belysa att blomstra och hinder för att blomstra.
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