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Föreningen bärkraft.ax Åland r.f.

Inom nätverket bärkraft.ax finns föreningen bärkraft.ax Åland r.f., vars medlemmar
består av organisationer som är medaktörer i nätverket. Föreningens syfte är att främja
en hållbar och bärkraftig utveckling på Åland. Föreningen ska genom sin verksamhet
bidra med inspiration, samordning, råd i arbetsmetoder, utvecklande och förvaltning
av engagemang, kompetensutveckling och konkreta verktyg för förverkligandet av
utvecklings- och hållbarhetsagendan. Föreningens verksamhet är oberoende.

Föreningen har under verksamhetsåret haft två anställda i syfte att tillhandahålla en
lotsfunktion. Lotsfunktionen vägleder och bidrar till en helhetsbild och ska därför vara
en viktig samarbetspart för alla med intresse av förverkligande av utvecklings- och
hållbarhetsagendan.

Styrelse

Lotta Nummelin, ordförande

Tomas Urvas, vice ordförande

Julia Lindfors, kassör

Jacob Haagendal, ordinarie styrelsemedlem

Henrik Lagerberg, ordinarie styrelsemedlem

Niclas Forsström, ordinarie styrelsemedlem

Anna Häger, ordinarie styrelsemedlem

Daniela Johansson, ordinarie styrelsemedlem

Sekreterare utanför styrelsen: Karin Rosenberg-Brunila

Verksamhetsgranskare

Tage Silander (suppleant Erika Sjölund)



Ledande hållbarhetslots: 100% 01.04.2021 -
09.01.2022, 80% 10.01.2022 - 31.03.2022

Karin Rosenberg-Brunila 01.04.2021 -
31.03.2022

Hållbarhetslots: 100%. Under perioder lägre
tjänstgöringsgrad på grund av sjukdom.

Sofia Enholm 01.04.2021-31.03.2022

Högskolepraktikant: 100%. Under 2,26
månader.

Rufus Panelius 01.04.2021-08.06.2021
(inledde sin praktik verksamhetsåret 20–21
den 24.03.2021)

Anställda under året
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Om verksamhetsåret

Som för de flesta föreningar har föreningens bärkraft.ax Ålands verksamhetsår
kännetecknats av en stor flexibilitet. Vid planering av i stort sett varje händelse har
föreningen i sista stund haft möjlighet att slå fast var, hur och när och fram till dess
haft behov att planera för flera scenarion kopplat till pandemiläget. Detta har varit
arbetsdrygt, men även nödvändigt för att möjliggöra mötesplatser där alla känner sig
trygga med premisserna oavsett om det har handlat om fysiska eller digitala
mötesplatser. Trots detta har föreningen lyckats väl med de målsättningar som har
lagts upp i verksamhetsplanen för 2021–2023, där en stor del av planerade aktiviteter
redan förverkligades under verksamhetsåret 2021–2022. Det innebär inte att
föreningen inleder ett vilsamt verksamhetsår år 2022–2023, utan har analyserat vad vi
kan ta med oss inför kommande år och var vi behöver tänka om, tänka nytt eller växla
upp.

Bakom kulisserna har ett intensivt arbete skett inom styrelsen, vilket har resulterat i
en strategi för föreningen som ligger till grund för ett mer långsiktigt tänk än det som
visas i de tvååriga verksamhetsplanerna. Utvecklings- och hållbarhetsagendan är
föreningens övergripande strategidokument, men detta har kompletterats med
beskrivningar av föreningens roll i nätverket och en handlingsplan med långsiktiga
målsättningar för just föreningens verksamhet. Det är av vikt att komma ihåg att läsa
verksamhetsberättelsen med ett samma glasögon: Föreningens verksamhetsberättelse
är inte en beskrivning av vad som händer i alla livfulla delar av nätverket bärkraft.ax.
Det är en beskrivning av de delar av nätverket där föreningen genom
hållbarhetslotsarna direkt har varit drivande eller delaktiga.

Vi inledde verksamhetsåret i en aningen svårbedömd värld men ändå med enmöjlighet
att sondera sig i det osäkra genom övning och prövning. Vi avslutar verksamhetsåret i
en värld där mycket i det lilla har hittat mer trygga former då flexibiliteten har blivit
vardag, men i det stora i ett läge där världen för många är mer otrygg än någonsin
under vår livstid. Vad det för med sig kan inte förutspås. Vi lämnar verksamhetsåret
2021–2022 bakom oss med kluvna känslor, menmed stolthet rörande egen
verksamhet, och konstaterar att föreningens ledord tillförlitlig, brobyggare,möjliggörare
och anpassningsbar är relevanta och aktuella precis varje dag, både i det lilla och i det
stora.

Lotta Nummelin &
(ordförande)

Karin Rosenberg-Brunila
(ledande hållbarhetslots)
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1. Lotsstöd till organisationer

Lotsfunktionen har under året bedrivit lotsstöd till företag, kommuner, myndigheter
och föreningar. Stödet gentemot organisationer har skräddarsytts till de önskemål och
behov som finns i organisationen. Informationstillfällen om agendan och nätverket för
olika typer av organisationer har arrangerats.

Lotsfunktionens samarbetsparter har under åren ständigt ökat. I och med att en
önskan om att finnas till för alla som vill ha stöd i arbetet med att göra agendan till sin
egen har lotsfunktionen speciellt prioriterat:

Forum där många kan få kunskap om utvecklings- och
hållbarhetsagendan och samtidigt kan ta sina första steg för att
konkretisera arbetet för egen del, vad innebär detta för mig och oss?

Sammanhang där lotsfunktionen når nya företagare eller företagare
som är intresserade av att växla upp

Organisationer i behov av stöd för arbetet som sedan för med sig ringar
på vattnet, genom att organisationerna sedan i sin tur har grund för
vidare samarbeten

Summering av lotsstöd till organisationer:

Ålands Natur & Miljö - Farleds-/målrevidering. Sakkunnigstöd mål 7

Ålands lyceum - Studerandearbete. Sakkunnigstöd mål 6

Ömsen - Klimatberäkning. Sakkunnigstöd

Blekinge Tekniska Högskola - Fallstudie, doktorand. Sakkunnigstöd, lokalsamhälle

Schakten.ax - Stöd gällande framtagande av hållbarhetspolicy och målsättningar

Ålands Yrkesgymnasium, Unga Företagare– Föreläsning hållbart företagande

Saltviks kommun - Information om utvecklings- och hållbarhetsagenda och
verktygslåda för utveckling av hållbarhetsarbete

Stiftelsen för projektforskning - Information om nätverket och Ålands utvecklings-
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och hållbarhetsarbete

Nordregio - Information om nätverket och Ålands utvecklings- och hållbarhetsarbete

Ålands medlingsbyrå och Ålands landskapsregering - Kamratmedling i skolan

ABF Åland och SKUNK - Väsentlighet i hållbarhetsarbetet

Ålands Näringsliv/Östersjöfonden - Grundkurs och fortsättningskurs i
hållbarhetsredovisning. Stöd och kommunikation

Högskolan på Åland:

• Forskning, utveckling och innovation. Stöd gällande praktisk implementering av
hållbarhetsarbetet

• Sjukskötarprogrammet. Föreläsning om utvecklings- och hållbarhetsagendan

• Information om nätverket och hållbarhet för alla nya studerande

• Gear Up - Föreläsning om hållbarhet för företagare

Kulturdelegationen - Information om nätverket

Lagtingets gruppledarforum - Information/föredragande

Utvecklings- och hållbarhetsrådet - Löpande information/föredragande

Ledamot Green Key-styrgrupp - Ordförande i gruppen fr.o.m. februari 2022.
Revidering av Green Key-kriterier

Embla Food Awards - Jurymedlem

Dragons Den UF - Jurymedlem

Central Baltic - Hållbarhetsförankring vid lansering och sakkunnigstöd i
hållbarhetsfrågor för sökande

Mariehamns stad - Information om nätverket för ledningsgrupp

Strategi för hållbart byggande -Medlem i arbetsgrupp

Ålands Näringslivs företagarskola och Högskolan på Ålands Business Lab -
Hållbarhetsmodul för nya företagare

Ålands idrott - Hållbarhetspolicy

Åland Post - Föreläsning för personal om hållbart vardagsliv
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2. Åppföljningsverktyget

Ett uppföljnings- och planeringsverktyg, "Åppföljningsverktyget", togs fram och
lanserades under perioden. Verktyget administreras av lotsfunktionen.

Med hjälp av verktyget kan organisationer årligen rapportera aktiviteter de genomfört
som bidrar till förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland och
de sju strategiska utvecklingsmålen. Verktyget hjälper även organisationer att
prioritera vilka aktiviteter de vill genomföra under inkommande verksamhetsår.
Resultaten blir en rapport som ger en översikt av alla genomförda och pågående
aktiviteter samt en plan för framtida aktiviteter.

Verktyget finns tillgängligt och är öppet för alla på: https://foljupp.barkraft.ax/

Mall för beräkning av co2-utsläpp för företag och offentlig verksamhet.
Reviderades 2021.

Tillgänglig för alla på: https://www.barkraft.ax/vad-kan-du-gora/mall-berakning-
co2-utslapp

3. Kommunikation och stöd till
medborgarengagemang, dialog och folkbildning

Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda och visionen ”Alla kan blomstra i ett
bärkraftigt samhälle på fredens öar” berör alla på Åland. Ur ett demokratiperspektiv är
det nödvändigt att alla får möjlighet att känna till, engagera sig och vara ambassadörer
för de mångfacetterade och sektorsövergripande delarna som leder till visionens och
utvecklingsmålens förverkligande.

Kommunikationsinsatser gentemot allmänheten:

Blomstra i Vakna med Steel FM - en radioserie som under året berört:

• Vad hände under klimatmötet COP26 i Glasgow? - Samtal med Stefan Fransman

• Varför har vi så svårt att äta inälvor? - Samtal med Viktor Eriksson

• Hur hanterar man klimatångest? - Samtal med Joel Lindholm och David Lundberg

• Hållbara investeringar och hållbart sparande - Samtal med Fredrik Rosenqvist

• Skogsbad och hållbar naturturism - Samtal medMarie Johansson

• Att leva ett liv man inte till ta semester ifrån - Samtal med Edgar Vikström

• Varför är det så viktigt att bara få varamänniska i ettmötesrum?- SamtalmedGisèla Linde

https://foljupp.barkraft.ax/
https://www.barkraft.ax/vad-kan-du-gora/mall-berakning-co2-utslapp
https://www.barkraft.ax/vad-kan-du-gora/mall-berakning-co2-utslapp
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Klimatrapporten från IPCC - Koordinering av presentation för allmänheten 04.11.21.

Sommarkampanj om hållbar konsumtion - baserad på materialet framtaget av
teamet för mål 7 inom arbetsgruppen för koordinering och rapportering.

Interaktivt konstverk under startskottet för Åland 100 - På en segelduk hade
konstnären Alejandra Sanchez skapat en tidslinje med illustrationer som
representerade både Åland 100 och visionen ”Alla kan blomstra”.

Artiklar på bärkraft.ax - T.ex. grit:lab – En blomstrande möjlighet för nutid och
framtid och Svanenmärkt räntefond – Vad, hur och varför?

Krönikor i Nya Åland - Två avslutande krönikor i samarbetet med Nya Åland där olika
personer i nätverket beskrev sina tolkningar av visionen ”Alla kan blomstra” utifrån
egen sektor och intresseområde.

Övriga kanaler - Uppdatering av nätverkets socialamedier, webbplatsen bärkraft.ax
och regelbundna nyhetsbrev. Under året har även en social mediastrategi har tagits fram.

Den 27 maj gästade Edgar Vickström
studion tillsammans med hållbarhetslots
Sofia för att prata om utmaningenmed
att leva i nuet och valet att byta bana
senare i livet.

Presentationen av IPCC-rapporten
efterföljdes av ett panelsamtal modererat

av Fredrik Rosenqvist (längst till höger).
Paneldeltagarna var (från vänster) Niklas
Lampi, Sue Holmström, Tony Cederberg

och Anna Häger.
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Medborgarsamtal

Medborgarsamtal är en naturlig vidareutveckling av den gräsrotsprocess som hela
utvecklings- och hållbarhetsagendan och bärkraftresan vilar på. Under
verksamhetsåret var planen att, tillsammans med landskapsregeringen som
projektledare, lotsfunktionen skulle ta en central roll i arbetet med att hitta en
långsiktig struktur för kontinuerligt återkommande medborgarsamtal där människor i
det åländska samhället samtalar med varandra och samtidigt involverar sig i
samhällsutvecklingen.

Av praktiska orsaker förverkligades inte projektledarskapet från landskapsregeringen,
och således föll även tankenmed lotsfunktionens roll i samarbetet. Dock anser
föreningen att medborgarsamtalen har en viktig roll att spela i samhället och kommer
således under verksamhetsår 2022–2024 att driva vidare frågan i egen regi.

4. Samordning av nätverksgrupper

Inom nätverket bärkraft.ax finns en stor bredd av organisationer från offentlig sektor,
näringsliv och civilsamhället där sektorsövergripande dialog möjliggörs bland annat
genommedaktörsmöten. Inom nätverket finns även nätverksgrupper som träffas
regelbundet, arrangerar gemensamma aktiviteter, åtaganden och kampanjer.
Lotsfunktionen fungerar som stöd, rådgivare och sekreterare för nätverksgrupperna.

Civilsamhällets nätverksgrupp

Nätverksgruppens huvudsakliga syfte är att sammanföra det åländska civilsamhället,
stärka civilsamhällets kapacitet att arbeta med hållbarhetsfrågor och samverka kring
påverkansarbete för att den åländska utvecklings- och hållbarhetsagendan ska
förverkligas. Civilsamhällets nätverksgrupp består av idéburna och icke vinstdrivande
organisationer, även kallat tredje sektorn som är med i nätverket bärkraft.ax. Gruppen
har haft fyra möten under perioden, 5.5.21, 20.9.21, 10.11.21 och 1.3.22.

Nätverksgruppen för hållbara storföretag

Gruppens huvudsakliga syfte är att driva på de större åländska företagens arbete med
att förverkliga den åländska utvecklings och hållbarhetsagendan.

Aktivitet där hållbarhetslotsarna har varit delaktiga i förverkligande:

Stormöten 9.4. och 12.10.22
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Kampanjgruppen

• Storföretagen städar Åland 15.4 - 30.6.21

• Iss inga släng - kampanj mot matsvinn 20.9 - 17.10.21

• Coastal Clean Up - förberedelser i samarbete med statsrådets kansli och Åland
100. Går av stapeln juni 2022

• Hållbara färdsätt till och från arbetet - Förberedelser, kampanjen går av stapeln
1.4 - 30.9.22

Klimatåtagandet, består av tre delar:

• Företaget har en ambitiös klimatstrategi
• Beräknar klimatpåverkan
• Har en minskande utsläppstrend

Under höstens stormöte beslutade gruppen att medlemmarna ska ha klimatberäkning i
scope 1 och 2 på plats från 1.4.2022. Lotsfunktionen koordinerade sammanställningen.

Tematräffar inom åtagandet:

• Inköp av el 15.4.2021

• Scope 3. Klimatneutralitet, klimatkompensation, klimatmål 20.5,2021

• Case Ömsen 17.9.21

• Föreläsning med prof. Markku Rummukainen (i sambandmed stormöte. Även andra
deltagare från exempelvis lagting och landskapsregering bjöds in) 12.10.21

• Gröna given: Fit for 55 och taxonomin 23.11.21

• Klimatberäkningar i scope 1 & 2. Information om reviderad co2-mall. 8.12.21. •
Havsbaserad vindkraft 21.11.21

• Tjänsteresor 1.3.22

AxLead

Ledarskapsprogrammet AxLead strävar till att skapa ett ledarskap som får människor
att blomstra med av storbolagen gemensamt prioriterade ämnesområden. Detta görs
genom att utbyta kunskap, erfarenheter och inspiration inom ledarskap.

Frukostseminarier 9.4 och 5.11.21 och 25.3.22:

• Hur skapar vi en kultur av engagemang?
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Mikael Mörn, direktör vid
Ålandsbanken, Daniela Johansson,
vice VD på Paf, Johanna Boijer-
Svahnström, informationsdirektör på
Viking Line och Anders Wiklund, då VD
för Optinova öppnade alla sina kylskåp
för att dela med sig av sina tips för att
minska matsvinnet under kampanjen
Iss inga släng.

• Hur styr man engagemanget till det egna ansvaret?

• Amerikanskt ledarskap!? Hur kan amerikanska influenser bidra till ett ledarskap som får
människor att blomstra?

Mentorskapsprogram från maj 2021 och fortgående. 20 personer deltar i programmet
och lägger upp egna riktlinjer för träffar.

Övriga aktiviteter

• Integrationswebbinarium 12.5.21

• Samverkanslunch ledd av storföretagsgruppen - Välmående barn och familjer
16.11.21

Nätverksgruppen för hållbara kommuner

Gruppens huvudsakliga syfte är att främja, stärka och sammanföra kommunerna i
arbetet med att förverkliga den åländska utvecklings och hållbarhetsagendan.

• Syftesbeskrivning och gruppskapande under kommundirektörsträff 21.5
• Stormöte 13.10.21 och 25.3.22

Nätverksgruppen för konsten och kulturen

Under bildande. Lotsfunktionen agerar stöd för drivande personer och gruppens
formella bildande är planerat till maj 22.
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6. Processledning strategiskt utvecklingsmål 7

Lotsfunktionen agerar processledare för strategiskt utvecklingsmål 7 ("hållbara och
medvetna konsumtions- och produktionsmönster") och är således medlem i
"arbetsgruppen för koordinering och rapportering". Uppdraget som processledare
innebär att lotsfunktionen ansvarar för den löpande uppföljningen av
implementeringen av färdplanen för det sjunde strategiska utvecklingsmålet. I
samarbete medmålansvarig deltar processledaren i målets team. I uppdraget ingår den
administrativa uppföljningenmed bland annat den löpande uppdatering av
färdplanens åtgärder på hemsidan bärkraft.ax.

Aktiviteter under perioden

• Revidering av delmål – process med rådet fram till antagna delmål

• Introduktion för ny målansvarig

• Kontakt med nya team för mål 7 (tillträdde 1.1.2022)

• Teammöten (ett för team hållbar konsumtion och ett för team hållbar
produktion) 13 och 20.11.22

• Planering prioriterade områden 2022 och revidering av färdplan i samrådmed
målets huvudansvarige

• Samordning med övriga processledare

• M7K (mål 7 konsumtion) – Tidigare team som jobbades med under våren och
början av sommaren. Teamet tog fram underlag för social media-kampanj under
sommaren på temat konsumtion.

Guide för hållbara offentliga inköp

Tillsammans medmyndighetschef för Upphandlingsinspektionen har ledande
hållbarhetslots tagit fram Guide hållbara offentliga inköp under perioden.

5. Handledning bärkraft.ax ungdomsråd

Under ett klimatläger 2019 som arrangerades av medaktörer inom nätverket
bärkraft.ax bildades ”Ungdomarnas miljörörelse på Åland (UMÅ)” av ett 20-tal
åländska ungdomar. UMÅ beslutade sig i början av 2021 för att i stället ansluta sig som
en del av nätverket bärkraft.ax. Gruppen beslutade sig för ett namnbyte heter nu
Bärkraft.ax ungdomsråd. Ungdomsrådet har under året varit i en uppstartsfas.
Lotsfunktionen stöttade gruppen speciellt under våren 2021. Därtill har dialog förts och
samverkan skett med ungdomsrörelsen ReGeneration 2030.
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Målsättningen för framtagande av guiden är att stötta alla som fattar beslut eller som
praktiskt ska göra ett inköp eller en upphandling inom offentlig sektor, för att
underlätta för de första stegen inom hållbar upphandling.

Guiden fokuserar på de grundläggande upphandlingsprinciperna, ekologiskt, socialt
och ekonomiskt hållbara inköp, innovativ offentlig upphandling, cirkulär ekonomi och
hur en cirkulär upphandling görs, organisationens hållbarhetsmål och upphandling,
den hållbara upphandlingsprocessen steg för steg, att formulera hållbarhetskrav,
utvärdering av anbud (utvärderingskriterier), vilka märkningar man kan använda sig
av, miljökriterier och ledningssystem och inspiration från Norden.

Guiden finns tillgänglig på: https://www.barkraft.ax/sites/default/files/attachments/
page/guide_for_hallbara_offentliga_inkop.pdf

https://www.barkraft.ax/sites/default/files/attachments/page/guide_for_hallbara_offentliga_inkop.pdf
https://www.barkraft.ax/sites/default/files/attachments/page/guide_for_hallbara_offentliga_inkop.pdf
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7. Redaktörskap statusrapporter

Lotsfunktionen fungerar som redaktör och projektledare för statusrapport 5 som
lanseras 1.6.2022. Som redaktör ansvarar lotsfunktionen för koordinering av
skribenter, layout och publicering. Trots att arbetet går över verksamhetsår skedde en
betydande del av arbetet kopplat till rapporten under verksamhetsår 2021.
Statusrapportens huvudfokus kommer att vara uppföljning av indikatorerna som
mäter vårt nuläge i förhållande till utvecklings- och hållbarhetsmålen.

8. Projektledningmedaktörsmöten och bärkraftdagen

Medaktörsmöten

Två medaktörsmöten arrangerades under året enligt plan. Medaktörsmötena
arrangeras som en plats för dialog och samverkan över sektorsgränser. Förutom
sektorsövergripande dialog och nya samverkansmöjligheter erbjuder träffarna både
lokala och internationella goda exempel.

Ett digitalt medaktörsmöte genomfördes i 1.10.21, då på temat social hållbarhet. 73
personer var anmälda, menmötet fanns och finns även tillgängligt digital i efterhand
(48 visningar). 10.3.22 hölls ett fysiskt medaktörsmöte då deltagare fick möjlighet att
bekanta sig med de olika nätverksgrupperna inom bärkraft.ax. 49 personer var
anmälda till evenemanget.

Bärkraftdagen

Den årliga Bärkraftdagens syfte är att vara ett folkligt evenemang som gör det enkelt
för alla att vara med på ”bärkraftresan” – som på sikt tar oss mot Ålands vision ”Alla
kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”.

Målgruppen för evenemanget var privatpersoner. Lotsfunktionen fungerade som
projektledare för Bärkraftdagen och vilket i praktiken innebar ett helhetsansvar över
evenemangsplanering och genomförande.

Bärkraftdagen genomfördes enligt plan i Blomstringe den 8 juni där alla de
nominerade intervjuades och efter avslutad röstning live delades bärkraftpriset i fyra
kategorier. Prisutdelningen ramades in av lokal kultur i form av kören Close Enough,
bandet Overkligheten och Dunderdansarna som framförde sin nya koreografi "Åland
dansar", en hyllning till Åland 100. Medverkade gjorde även Beppe, apan Ernst och
gubben Charles som funderade kring varför det här med hållbarhet är viktigt och
André Karring agerade programledare.
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Evenemanget sändes live och var tillgängligt genom nätverkets egna kanaler och
Ålandstidningen.

Inför kommande års bärkraftdagar har samverkanmed övriga organisationer gällande
en hållbarhetsvecka inletts.

Dunderdansarna och sångerskan Sofia Eriksson framförde Åland 100:s jubileumsnummer
”Åland dansar”. I samarbetemedNordens Institut på Åland (NIPÅ).

André Karring ledde kvällens
program och intervjuade alla de som
var nominerade till bärkraftpriset.



9. Projektledning Bärkraftpriset

Bärkraft-prisets syfte var att uppmärksammamänniskor och initiativ som
framgångsrikt förmedlar och/eller agerar goda exempel i förverkligandet av
utvecklings- och hållbarhetsagendan. Bärkraft-priset uppmärksammade personer,
organisationer eller företag som agerar innovatörer, inspiratörer och ledare i
förverkligandet av visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens
öar”.

Bärkraftpriset delades ut i kategorierna privatperson, förening, offentlig sektor och
företag. Priset tilldelades Lennart och Ann-Christin Karlsson i kategorin privatperson,
Archipelago Pares r.f. i kategorin förening och Mickels Gård i kategorin företag. Två
organisationer i kategorin offentlig sektor fick lika många röster och både Kökar
kommun och projektet En säker hamn stod som vinnare. Bärkraftpris-processen
skedde genom öppen nominering via hemsidan bärkraft.ax, öppen röstning via
hemsidan bärkraft.ax samt prisutdelning under Bärkraftdagens livesända huvudevent.

Processen med bärkraftpriset genomfördes enligt plan 2021.

Engagemang: 56 nomineringar (varav 27 unika nomineringar), 817 personer deltog i
röstningen.

15

Från vänster: Viktor Eriksson och Lucas Wideman (Archipelago Pares r.f.), Christian Pleijel (Kökar
kommun), Ann-Christin och Lennart Karlsson (privatpersoner), Hanna och Simon Karlsson (Mickels
Gård), Dan Sundqvist och Tanja Eklöw (projektet En säker hamn).



10. Internationell outreach

"Alla kan blomstra"-visionen och utvecklings- och hållbarhetsagendan har
uppmärksammats internationellt, bland annat genom utmärkelsen ”European
Sustainability Award 2019” och att det regelbundet kommer förfrågningar om
medverkan vid seminarier. Arbetet med internationella relationer har varit reaktivt.
Mot denna bakgrund var avsikten att under verksamhetsperioden påbörja ett proaktivt
och systematiskt arbete med ”internationell outreach”. Högskolepraktikant Rufus
Panelius (under handledning av Micke Larsson) tog fram ”The Åland Framework”
samt uppdaterade den engelska sidan på bärkraft.ax.

Webbplats på engelska: https://www.barkraft.ax/english

The Åland Framework: https://www.barkraft.ax/sites/default/files/attachments/page/
the_aland_framework.pdf

11. Ekonomi

Detta är vårt första verksamhetsår som fortgår enligt den verksamhetsperiod som vi
ämnar tillämpa, dvs. 1.4–31.3. Föreningen kassa är per 31.3 stark. Dock besår en
betydande del av kassan av medel för verksamhetsår 2022–2023, då hälften av
föreningens tillförda medel för kommande verksamhetsår betalas in innan föregående
verksamhetsår tar slut.
Styrelsen har sedan föreningens bildande strävat efter att ha en buffert om något
oförutsett skulle hända. Behovet kvarstår och gör sig om något ännu tydligare genom
osäkerheter i världen. Dock stävar styrelsen inte efter att kraftigt öka bufferten.

Föreningen har gjort ett litet överskott under året, som således inte kommer att sparas.
Verksamhetsområdet ”Strukturella hinder” som startar verksamhetsåret 2022–2024
kommer att kräva ett visst uppstartande arbete där överskottet kommer att används.

I övrigt har budget följts enligt plan.

16

https://www.barkraft.ax/english
https://www.barkraft.ax/sites/default/files/attachments/page/the_aland_framework.pdf
https://www.barkraft.ax/sites/default/files/attachments/page/the_aland_framework.pdf


Axplock från media:

Bärkraftpriset

https://www.nyan.ax/nyheter/dessa-har-nominerats-till-
barkraftspris

https://alandsradio.ax/aland-idag/40-bra-bidrag-lyfter-barkraft

https://alandsradio.ax/aland-idag/de-vann-pris-bast-barkraft

https://www.alandstidningen.ax/nyheter/har-ar-de-nominerade-
arets-barkraftpris

Nätverksgruppen för hållbara storföretag

https://alandsradio.ax/aland-idag/iss-inga-slanga-matresterna

https://www.alandstidningen.ax/nyheter/lepisto-ny-ordforande-
storforetagsgruppen

https://www.nyan.ax/insandare/storforetagen-star-bakom-
klimatmalen-for-aland/

https://alandsradio.ax/gomorron/hallbart-resande-arbetet

Guide för hållbara offentliga inköp

https://alandsradio.ax/gomorron/ny-guide-ska-ge-hallbarare-
upphandlingar

https://inkopsradet.se/alands-vag-mot-hallbarhet/
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