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Förord   
2019 har varit ett utmanande år, som alltid efter att ha avslutat ett större projekt som RIBS 
där många aktiviteter varit kopplade till det och där planen varit tydlig och SKUNK haft mer 
tillgång till personella resurser. Trots att projektet avslutades sista augusti 2018 så kom 
slututbetalningen först i juli 2019, vilket ger osäkerhet för ekonomin. Först då blev det klart 
vad projektet kostat under 3 år.  
Året började med att SKUNK tillsammans med Rädda Barnen och Ålands Natur och Miljö 
arrangerade ett miljöläger på Kumlinge. Där föddes idén till UMÅ, Ungdomarnas miljörörelse 
på Åland. I gruppen är flera av SKUNKs aktiva engagerade. Ett av SKUNKs mål är att på olika 
sätt bidra till att skapa goda förutsättningar för skärgårdsungdomar att ta del i andra 
organisationers verksamhet. I detta fall till och med genom att vara med och starta en 
rörelse som inte funnits på Åland tidigare. 
SKUNK har genom åren haft 8 volontärer från 7 olika länder. Att ta emot internationella 
volontärer är utvecklande för SKUNK som organisation. Det både ger extra resurser och 
möjlighet för ungdomar i skärgården att lära känna unga från olika länder, utöver att 
föreningen ger möjlighet för unga från andra länder att komma till Åland. Men de kräver 
också mycket av personalen och volontärerna då SKUNKs ungdomsarbete är en utmaning på 
många sätt, inte minst på grund av de geografiska hindren.  
SKUNK lyckades efter en lång process få ett Leader-projekt godkänt, Demokrati med Film. 
Det är ett spännande utvecklingsprojekt där föreningen får chans att på flera nivåer arbeta 
med demokrati, makt och ungas möjligheter att påverka. Projekten ger SKUNK möjligheter 
att utveckla olika delar av SKUNKs målsättning; att tillsammans med ungdomarna skapa 
utvecklande fritidsaktiviteter och att bevaka skärgårdsungdomars intressen.  
Under året har SKUNK genomfört en mängd olika aktiviteter, projekt, utbyten och deltagit på 
olika utbildningar och konferenser. Flera olika samarbeten har inletts och nya kontakter 
skapats. Ett tydligt problem i skärgården är det minskade antalet ungdomar som bor här, 
samtidigt gör det SKUNK som regional organisation extra viktig. Både för att ständigt skapa 
förutsättningar för ungdomar i skärgården att delta i aktiviteer, både SKUNKs egna men 
också andras, samtidigt behöver SKUNK skapa nätverk med andra unga genom att erbjuda 
aktiviteter där också andra än skärgårdens unga kan delta. 

 

SKUNKs styrelse och personal  
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Föreningen  
Styrelsen har haft 13 möten under året. Övriga kontakter med/i styrelsen har skett via 
Skype, telefon, styrelsens Facebook-grupp och Messenger samt e-post. 
 
Ordinarie ledamöter      Suppleanter  
Sonja Pettersson, ordförande        Amanda Larsson  
Sofia Lahtinen, vice ordf.      Saga Lindholm  
Jacob Helin, andra vice ordförande   Taissija Pettersson  
Moa Rytterstedt        Viktor Thörnroos 
Emilia Engblom       Jonathan Vik  
Oskar Strand        Matilda Johansson 
Caspian Boström 
 
Verksamhetsledning och personal 
Verksamhetsledartjänst (i vilken ingår att hyra kontor och utrustning) köps av Mia Hanström, 
Utskärgårdstjänster AB Kumlinge. Verksamhetsledarens uppdrag innebär att utveckla 
verksamheten och handleda och stödja personal och volontärer. Antalet timmar per vecka 
var i snitt för 8,8 2019 vilket är ungefär hälften av 2018 (2018/16,40 och 2017/12,40). Det 
synliggör att det krävs mer timmar för verksamhetsledaren ju mer personal, projekt och 
aktiviteter som arrangeras. Utöver det har verksamhetsledaren ersatts för redovisade 
timmar för Solidarity corps utbildning, medverkan i läger och andra specialuppdrag som inte 
direkt är kopplade till verksamhetsledningen, sammanlagt 172 timmar (2018, 213 timmar).  
 
Joanna Rengel jobbade som ungdomscoach 100 % fram till sista februari. 
Parallellt med henne arbetade Emelie Hanström som projektansvarig 100%. Efter det fanns 
inte ekonomi för två anställda. Emelie anställdes som ungdomscoach 100% resten av 2019.  
 
Från första november anställdes Karolina Strand på 40% som projektledare i projektet 
Demokrati med film i skärgården. 
 
Ekonomihantering har köpts av Maria Malmberg, JanMar ab Enklinge och bokföringen sköts 
via webbsystemet Briox. 
 
SKUNK har haft företagshälsovård genom avtal med Cityläkarna. 

I personalgruppen har under våren EVS volontärerna Berin Yahya från Turkiet och Wilhelm 
Runeskjöld från Sverige varit med. En paus hölls under sommaren medan två nya volontärer 
inom Solidarity corps (fd EVS) rekryterades, Merilin Jôesaar från Estland och Marian Guiguris 
från Egypten de anlände under hösten. 
 
Medlemmar  
Föreningen har idag ett 30-tal betalande medlemmar, men det faktiska antalet ungdomar 
som deltagit i SKUNKs verksamhet är större än så, samtliga ungdomar mellan 12-15 år i 
skärgården har deltagit i SKUNKs aktiviteter utöver relativt många 16-18 år och en del 
ungdomar från andra kommuner. Det finns ett praktiskt problem med att få unga att betala 
in medlemsavgift som föreningen inte hittat någon bra lösning på. 
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I skärgården bor idag drygt 2000 invånare i grundskolan går runt 140 unga och på gymnasiet 
(då alla måste flytta hemifrån) ca 40 unga. 

Kommunernas och skolornas stöd  
SKUNK har fått verksamhetsbidrag från samtliga skärgårdskommuner utöver det in natura 
som lokaler och annat ger. Det finns en bra kommunikation mellan SKUNK och 
skärgårdsskolorna. Ett nära samarbete är mycket viktigt för att skapa kontakt med alla unga 
så att de vågar ta del av verksamhet utanför den egna kommunen. Ansökningarna har varit 
baserade på en schablon som utgår ifrån antal unga i kommunen. Alla kommuner beslutar 
dock inte om att betala ut hela summan, beroende på deras ekonomiska kapacitet.  

Sökt       Fått 
Föglö          1350 €     1200 € 
Brändö       1250 €     1250 €  
Kumlinge     950 €       475 €  
Vårdö           950 €       950 €  
Kökar           950 €        300 €  
Sottunga     250 €        250 € 
 
Medlemskap  
SKUNK är medlem i ABF-Åland Arbetarnas bildningsförbund, nätverket Åland mot rasism, 
Leader Åland och är medaktör i Bärkraft. 
SKUNK är medlem i organisationen IFS Norden - International Federation off Settlement som 
bildades för att stärka samarbete i Norden. Organisationen har inte varit aktiv under året 
men nätverket finns och ledde bland annat till att SKUNK involverade i det nordiska 
projektet Globalt mål 4.7 projekt. 
 
Kontor  
SKUNK har hyrt en del av ett kontor för sin verksamhet i ABF-föreningshuset på Ålandsvägen 
40 och har haft tillgång till mellan 1 - 4 kontorsplatser, samt tillgång till mötesrum, pentry, 
kontorsteknik, etc.  
I verksamhetsledarens uppdrag ingår att hon står för sina kontors- och utrustningskostnader 
själv. Hennes kontor är på Kumlinge. 
 
Läger och aktiviteter 
• Respektspel på Föglö 15/1, Emelie och Berin var till Föglö och spelade spelet Respekt 

med högstadiet i Föglö och Kökar. 
• Tjejkväll i Mariehamn 21/1, Joanna och Berin höll i en tjejkväll (5 deltagare). 
• Become the change läger på Kumlinge 8-10/2 hölls tillsammans med Rädda Barnen och 

Ålands natur och miljö och ABF (17 deltagare). 
• Bodaborg i Oxelösund, Sverige 2/3, Berin och Emelie åkte till Bodaborg (11 ungdomar 

och 3 vuxna). 
• Young Vocies läger på Föglö 22-24/3, deltagare från Åboland var med. Lägret hade 

temat demokrati och SKUNKs årsmöte hölls i samband med det. (11 från Åland, 7 från 
Åboland). 

• Filmkväll på Vårdö 28/3, tittade på film och lekte ute (8 deltagare). 
• EVS avslutning i Mariehamn 3-4/5, arrangerades av Berin och Wilhelm och innehöll 
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film, tårtbakningstävling och lekar (7 deltagare). 
• Utflykt på Kökar 21/5, Emelie åkte till Kökar och diskuterade varför naturen var viktig 

och besökte platser i naturen som var viktiga för ungdomarna (4 deltagare). 
• Utflykt på Kumlinge 6/6, Emelie åkte till Kumlinge för att göra en utflykt med niorna, 

efter skolan spelades det kubb och sköts med pilbåge för de som ville i åk 5-9 (7 
deltagare). 

• Friluftsliv och Rollspelsläger på Vårdö 14-16/6, med ledare från Litauen och Sverige (8 
deltagare). 

• Globalt mål 4.7 projekt, Emelie var till högstadierna i skärgården för en workshop kring 
projektet. 

o 9/9 Brändö tillsammans med Kumlinge (10 elever)   
o 24/9 Föglö (14 elever) 
o 30/9 Kökar (7 elever) 

• Fika på Kökar 7/9, Mia träffade ungdomar på Kökar för spel och fika. 
• Mission Impossible i Mariehamn 27-28/9, olika utmaningar, lekar, spel och Open by 

Night i Mariehamn (6 deltagare). 
• Globalt mål 4.7 resa till Island 3-7/10 projektets första internationella träff (Emelie + 2 

deltagare). 
• Camp for future på Sottunga 25-27/10, samarbete med UMÅ och Rädda barnen, Simon 

Holmström från ReGeneration 2030 tog med sig ungdomarnas frågor till Nordiska 
ministerrådet (12 deltagare). 

• Höstlovsaktivitet i Mariehamn 17/10 bowling (5 deltagare). 
• Matlagning och spel på Kumlinge 14/11, matlagning med Emelie för åk 5-9 (4 

deltagare). 
• Resa till Island 28/11-1/12, en språkkongress för ungdomar Moa och Amanda åkte från 

SKUNK och en grupp studerande från Yrkes åkte med en handledare. (1 deltagare + Moa 
som ledare).  

• Filmläger på Kumlinge 29/11-1/12, på temat demokrati med en expert, Ali, från Sverige. 
En del i projektet Demokrati med film (8 deltagare). 

• Stockholmsresa 6/12, med Prison Island och Laserforce. Oskar och Viktor var med som 
hjälpledare. (10 deltagare + Marian och Emelie).  

• Spel och glöggkväll i Mariehamn 16/12 (8 deltagare). 

Övriga aktiviteter 
• Nordic Thematic Seminar - Health and Wellbeing of Young People 25-27/2, Erasmus+ 

Youth in action Training and Co-operation Activitie i Helsingfors för organisationer som 
har Erasmus+ projekt. Ett tillfälle för erfarenhetsutbyte, nätverkande och 
kunskapsinhämtnings, årets tema var ungas hälsa. Mia representerade SKUNK.  

• UMÅ-möte 16/3, i Mariehamn, SKUNK hjälpte till med det praktiska. 
• LIA vecka (lärande i arbete) 11/3-29/3, två praktikanter från Datanomutbildningen 

hjälpte till med datorer och 3D printers samt filmdokumenterade ett läger på Föglö. 
• Rotary 3/5, Emelie, Jacob och Sofia var till Rotary för att berätta om SKUNK.  
• EU event 10/5 Föglö och 11/5 i Kumlinge, RIBS presenterades. 
• Demokratifesten 9/6, på självstyrelsedagen arrangerades en fest utanför lagtinget 

föreningar var inbjudan att presentera sig och göra aktiviteter. SKUNK deltog med ett 
quiz om skärgården och ett informationsbord. 
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• CAMY – camp as a method in youthwork 11-17/6, SKUNK arrangerade med stöd av 
Erasmus+ en ledarfortbildning. 5 ungdomsarbetare från Litauen deltog i ett utbyte kring 
läger som metod tillsammans med personal från SKUNK. En av dagarna (12/6) 
arrangerades en fortbildningsdag för ungdomsarbetare på Åland där läger som metod 
diskuterades och utvecklades. Ledare från 4H, Boost och Frivilliga Brandkåren deltog. 

• Skärgårdskommunmöte på Kökar 3/6, Mia deltog presentation av SKUNK och 
diskussion kring finansieringen från kommunerna.  

• Gregersölägret 4-5/7, SKUNK ordnade så att ungdomar från skärgården kunde delta, 3 
deltagare och flera har varit andra dagar också. 

• ReGeneration 23-25/8, SKUNK deltog inte aktivt men flera engagerade i SKUNK var 
engagerade och deltog i seminariet 

• Prideparaden 31/8, SKUNK hade sin banderoll med 6 personer i tåget. 
• Kick off med styrelsen 11/9, 11 från styrelse och personal deltog. Åt middag, spelade 

spel och besökte Entax VR upplevelse. 
• Att arbeta genusmedvetet, Ung resurs – seminarium 10/10, SKUNK genom Mia och 

Emelie höll en två timmars workshop för ca 25 ungdomsarbetare. 
• Livsviktigt, om det farliga stillasittandet och den bästa maten 29/10, professor Maj-Lis 

Hellénius. Arrangerad av Ömsen Hälsa, Mia deltog. 
• ESC fortbildning 27-28/11 i Helsingfors, en träff för de som är ansvariga för volontärer, 

Mia deltog  
• Lägenheten i Östernäs, mellan volontärperioderna (under sommaren) hyrdes 

lägenheten ut till två sommarjobbar från Österbotten. 
 
Information och sociala medier 
Ungdomscoachen har varit den viktigaste informationskanalen både till unga och vuxna men 
också till samarbetspartners. De kommunala infobladen har emellanåt använts som 
informationskanal då dessa går direkt hem i brevlådan och når alla skärgårdsbor. Vidare 
används mail, Instagram, Snapchat och Facebook. SKUNK har en hemsida som fungerar som 
en anslagstavla och dokumentationsbox för intresserade, där finns bland annat rapporter att 
laddas ned. SKUNK har vid ett flertal tillfällen figurerat i radio och tidningar. Filmer av olika 
slag finns på SKUNKs Youtube kanal. 
SKUNK har under året designat och låtit trycka upp tröjor med SKUNKs logga till personal och 
styrelse. 
 
Internationalisering för tredje sektorn 
Under har SKUNK haft möjlighet till fortbildning för anställda och ledare genom det 
konsortium som ABF Åland bildade för ett Erasmus+ projekt. SKUNKs egen personal har inte 
gjort några resor under 2019, men verksamhetsledaren har genom projektet deltagit i två 
utbildningar, en om EU och jämställdhet i Ungern och en om jämställdhet och stärkande av 
medborgare i tredje sektorn i Litauen.  
 
Projekt 
EVS – Europeisk volontärtjänst  
SKUNKs projekt “Outreach youth work in the archipelago” pågick fram till mitten på maj. 
Volontärerna har varit Berin Yahya från Turkiet och Wilhelm Runeskjöld från Sverige, han 
ersatte en tidigare volontär och anlände under januari. Rekryteringen gjordes genom Solna 
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Ungdomscenter som blev en ny partner i projektet. Under våren gjordes olika studiebesök 
till organisationer på Åland, de har också besökt skärgårdsskolorna och medverkat under 
läger och aktiviteter tillsammans med personalen. Redovisningen godkändes under hösten 
och fick 71 av 100 poäng.  
 
Solidarity corp volontärer hos SKUNK 
Mottagande av volontärer fortsätter nu i ett nytt program som speciellt betonar solidaritet. 
Den första ansökan som sändes in i oktober 2018 blev ej beviljad fick endast 58 av 100 
poäng. En ny ansökan sändes in och den godkändes i april med 76 av 100 poäng, “Outreach 
youth work in the archipelago”. En process för att hitta volontärer började. Efter olika Skype-
intervjuer bestämdes det att Merilin Jôesaar från Estland och Marian Guiguris från Egypten 
skulle komma. Merilin anlände den första september. Det tog tid för Marian med visum så 
hon kom först 7 oktober. Det var då genom ett turistvisum för 3 månader, när hon anlänt 
anhöll hon direkt om ett Permit of Recidense på nätet och besökte Migri i Helsingfors. Under 
hösten har de gjort olika studiebesök till organisationer på Åland, besökt skärgårdsskolorna 
och medverkat under läger och aktiviteter tillsammans med personalen. De har också varit 
på ankomstträning i Kokkola som arrangeras av utbildningsstyrelsen. De har tillgång till OLS 
svenskaträning på nätet och en studiecirkel för att lära sig svenska genom ABF Åland. 
 
Solidarity corp volontärer som SKUNK sänt 
SKUNK har sänt sin första volontär, Elvira Lobråten. Hon sökte tillsammans med Berin och 
med stöd av Emelie och Mia, plats och fann en fransk organisation, Compagnons Bâtisseurs 
Bretagne, där hon hjälper till att renovera lägenheter för utsatta familjer. SC uppdraget 
startade första september och pågår under ett år.  
 
CAMY 
Camp as a method var ett Erasmus+ ledarutbyte under fem dagar kring lägerverksamhet 
tillsammans med organisationen Trinus från Litauen. Efter förberedande Skype-möten kom 
fem personer från Litauen till Åland i början på juni. Under en dag hölls workshops kring 
läger tillsammans med ungdomsarbetare från Åland, bland annat 4H, Boost och frivilliga 
brandkåren. Därefter gjordes några studiebesök till ungdomsorganisationer och ledarna från 
Litauen och personalen från SKUNK planerade ett läger som sedan genomfördes under 
helgen, på Vårdö, med avslutande utvärdering. Som ledare från SKUNK var Emelie och 
Joanna, som kom tillbaka som gästledare under projektet. Under lägret höll SKUNKs och 
Trinus ledare i olika delar av programmet.  
 
Globalt mål 4.7 projekt 
Projektet är finansierat genom Nordiska ministerrådet och huvudpartnern är Samfés på 
Island. Projektet består av partners från alla länder och självständiga områden i norden och 
ska pågå ca ett år. Projektet bygger på lokala träffar med ungdomar för att diskutera globalt 
mål 4.7, god utbildning inom hållbarhet och globalt medborgarskap. Under hösten var 
SKUNK ute till skärgårdsskolorna och diskuterade med ungdomarna kring målet. Ett läger 
hölls på Sottunga med temat miljö och rollspel av FNs klimatmöte. Två ungdomar plus 
ungdomscoachen åkte till Island för en internationell träff. Under 2020 kommer fler lokala 
träffar att ske samt även internationella träffar.  
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Demokrati med film i skärgården 
Är ett projekt finansierat av Leader på Åland och Svenska kulturfonden.  Projektet startade i 
september och håller på ett år. I november anställdes Karolina Strand som projektledare. 
Projektet handlar om att låta ungdomar diskutera demokrati med hjälp av film som redskap. 
Olika experter anlitas för att kunna hålla en hög nivå. Projektet har tre delar: workshops i 
skolorna, tre läger och film som sommarjobb. Ett läger har hållits inom projektet, ett 
filmläger på Kumlinge i december. 
 

Policys 
Jämställdhetspolicy  
Policy för arbete, läger, sjukskrivning och rehabilitering 
GDPR 
Droger och alkohol 
 
 


