Agenda möte med Civilsamhällesnätverk inom Bärkraft 20.9.2021
Plats: Hamngatan 4 i Mariehamn samt digitalt via Teams
1. Mötets öppnande. Mötet öppnades kl 18.35
2. Mandat för Utvecklings- och hållbarhetsrådet (se bifogad bilaga)
Har behandlats av Utvecklings- och hållbarhetsrådet. Kommentarer eller förslag kan
meddelas till huvudsekreterare Micke Larsson. Medaktörsmötet 1.10 ska fastställa
mandatet.
Diskussion. Civilsamhällets organisationer uppmanas ta del av och diskutera
mandatbeskrivningen inför medaktörsmötet och meddela förslag.
3. Utnämning av kontaktperson till valprocess för civilsamhällets representanter till
Utvecklings- och hållbarhetsrådet för perioden 1.1.2022-31.12.2023
Kontaktpersonen samarbetar och samordnar med rådets huvudsekreterare Micke
Larsson. Valet bör genomföras inom november 2021. I valprocessen behöver följande
beaktas:
1. Personer som utses till medlemmar i utvecklings- och hållbarhetsrådet förväntas
ha...
a. ett personligt engagemang för ”Alla kan blomstra”-visionens förverkligande
b. stark integritet
c. betydande förtroende i samhället i stort och i synnerhet i den sektor personen
representerar
d. tid och vilja att aktivt agera ambassadör för utvecklings- och hållbarhetsagendan i
allmänhet och ”Alla kan blomstra”-visionen i synnerhet
2. Civilsamhällets tre representanter förväntas alla tre representera civilsamhället i sin
helhet (och inte separata delar av civilsamhället)
3. Den totala sammansättningen i rådet ska utgöra en så bred representation av
samhället i sin helhet som möjligt (kön, ålder osv).
4. Kontinuitet är väsentligt för sammansättningen i rådet. Mot denna bakgrund ska
situationer där en stor andel av rådets alla medlemmar byts ut samtidigt undvikas.
Punkterna 3 och 4 förutsätter att civilsamhällets val koordineras med valet av övriga
medlemmar i rådet.
Petra Granholm meddelar att hennes plats som ledamot i rådet står öppen. Till
valberedning väljs Maria Törnqvist, med Mia Hanström och Petra Granholm som
bollplank. Alla organisationer i nätverksgruppen för civilsamhället ombeds skicka sina
förslag på lämpliga kandidater för rådsplatsen till Maria så snart som möjligt, men

inom oktober månad (den nya rådsmedlemmen väljs in på nästa nätverksgruppsmöte
den 9.11.)
4. Uppdelning av civilsamhället i tematiska grupper:
En nätverksgrupp för civilsamhället i nätverket bärkraft.ax bildas. Vid behov kan
nätverksgruppen senare delas upp i flera tematiska grupper
5. Återkoppling från Utvecklings- och hållbarhetsrådets möte den 10.9. Civilsamhällets
representanter i rådet ska fungera som en tvåvägskanal mellan rådet och
civilsamhällesorganisationerna, vilket inkluderar rapportering inför och efter
rådsmöten.
Niclas Forsström föredrog de huvudsakliga diskussioner och punkter som utvecklingsoch hållbarhetsrådet behandlade den 10.9: IPCC:s sjätte kunskapsutvärdering; rapport
om lagtingets roll i hållbarhetsarbetet; fastställande av delmål för mål 7 (hållbara
konsumtions- och produktionsmönster); planering för statusrapport 5 2022; rapport
från landskapsregeringens nya grup för en åländsk fysisk strukturutveckling;
genomgång av Åppföljningsverktyget för i synnerhet mindre organisationer i
bärkraft.ax samr grundande av ett ungdomsråd inom nätverket.
6. Datum för nästa möte med civilsamhällesnätverket: 9 november kl 18.30. Val av ny
medlem till Utvecklings- och hållbarhetsrådet. Martha sammankallar möte.
7. Mötet avslutas.

Närvarande på plats:
Maria Törnqvist (Ordförande Ålands Natur & Miljö)
Niclas Forsström (Utvecklings- och hållbarhetsrådet, Folkhälsan)
Thor-Björn Wik (Ordförande Folkhälsan på Åland)
Petra Granholm (Utvecklings- och hållbarhetsrådet, Ålands Fredsinstitut)
Martha Hannus (Utvecklings- och hållbarhetsrådet , Emmaus Åland)

Närvarande via Teams:
Annika Lepistö (Ålands 4H – även styrelsemedlem i Ålands Natur & Miljö)
Dan Sundqvist (Röda Korset)
Nina Bengtsson (Marthadistriktet)

Thomas Urvas (Röda korset)
Mia Hanström (ABF Åland)
Emil Ganz (Regnbågsfyren)
Sonja Pettersson (Skunk)

Förhinder:
Johanna Lang (Rädda Barnen)
Henrik Lagerberg
Henrik Löthman
Cecilia Ekholm (Ålands barnmorskeförening)
Edgar Vickström (Ålands Idrott)

