SKUNKs
Verksamhetsberättelse 2018
SKUNK – skärgårdsungdomarnas
intresseorganisation

Förord
2018 har varit ett personalstarkt och aktivt år som startade med att RIBS projektet fick en ny
volontär genom IVY (Interreg Volonteer Youth) volontären Joanna Rengel. Hon är från
Spanien och utbildad socialarbetare och barnskötare. Efter att ha varit volontär i ett halvår
anställdes hon som ungdomscoach. Fram till september har många aktiviteter varit kopplade
till RIBS på olika sätt. Men också till projektet KulTur. RIBS avslutades sista augusti efter tre
år, det innebär att en del av SKUNKs verksamhet bli annorlunda jämfört med de tre senaste
åren, då RIBS inriktning på digitala medier och entreprenörskap inte styr innehållet av
verksamheten i lika hög grad, men förstås kommer finns kvar i olika former. Efter RIBS
erbjöds projektledaren Emelie Hanström att jobba kvar som projektansvarig för att söka och
utveckla nya projekt, men också för att hålla kontakt med skolor och ungdomar. Möjligheten
till att två personer kunde anställas under hösten berodde på att det fanns sparade medel
bland annat på grund av att det inte varit någon ungdomscoach anställd under våren. På
sommaren fick SKUNK även två EVS (Europen volonteer servcie) volontärer.
Under året har SKUNK genomfört en mängd olika aktiviteter, men också 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 där.
Trots detta har SKUNK haft många deltagare på läger och aktiviteter från de flesta
skärgårdskommunerna, men allt fler tar också kontakt från andra kommuner för att delta i
SKUNKs verksamhet. Under året har samarbetet med skolorna fortsatt på ett smidigt och
flexibelt sätt.
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Föreningen
Styrelsen har haft 14 möten under året. Övriga kontakter med/i styrelsen har skett via
Skype, telefon, styrelsens Facebook-grupp och messenger samt e-post.
Ordinarie ledamöter
Sonja Pettersson, ordförande
Sofia Lahtinen, vice ordförande
Jacob Helin, andra vice ordförande
Moa Rytterstedt
Emilia Engblom
Oskar Strand

Suppleanter
Amanda Larsson
Alexandra Näfverborn
Taissija Pettersson
Viktor Thörnroos
Anna Sandberg
Caspian Boström

Verksamhetsledning och anställningar

Under 2018 har styrelsen köpt verksamhetsledartjänst (i vilken ingår att hyra kontor och
utrustning) av Mia Hanström, Utskärgårdstjänster AB Kumlinge. Verksamhetsledarens
uppdrag innebär att handleda och stödja personal och volontärer och att aktivt söka nya
möjligheter för verksamhetsutveckling, utöver verksamhetsledning. Antalet timmar per
vecka var i snitt för 2018 16,40 vilket är mer än 2017/12,40).
Utöver det har verksamhetsledaren ersatts för redovisade timmar för att sköta hemsida, EVS
utbildning, medverka i läger och andra specialuppdrag som inte direkt är kopplade till
verksamhetsledningen under 213 timmar.
Ekonomihantering har köpts av Maria Malmberg, JanMar ab Enklinge och bokföringen sköts
via webbsystemet Briox.
Projektet Ungdomscoach fick stöd för en halvtidstjänst och i juli anställdes Joanna Rengel
efter att ha varit volontär i SKUNKs RIBS projekt mellan januari och juli.
Emelie Hanström har fortsatt arbetat heltid med projektet RIBS i form av projektledare fram
till sista augusti 2018 där även Kairi Joesalu, Interreg Consulting OÜ, som köptjänst
engagerats som Financial Manager. Inom RIBS har olika experter anlitats för olika
workshops.
Efter RIBS avslutning beslöt styrelsen att det fanns behov av att utveckla nya projekt samt att
komplettera ungdomscoachen, därför anställdes Emelie Hanström som projektansvarig.
Maja Sundblom har haft en timbaserad anställning för projektet KulTur 2017/2018.
SKUNK har haft företagshälsovård genom avtal med Cityläkarna.

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 genom Ungdomscoachens och RIBS’s
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verksamhet. Det finns ett praktiskt problem med att få unga att betala in medlemsavgift som
föreningen inte hittat någon bra lösning på.

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 organisationen IFS Norden - International Federation off Settlement.

Kontor

SKUNK har hyrt en del av ett kontor för sin verksamhet i ABF-föreningshuset på Ålandsvägen
40 och har haft två kontorsplatser, samt tillgång till mötesrum, pentry, kontorsteknik, etc.
Under maj – december hyrdes även två kontorsplatser för EVS – volontärerna.

Verksamhet
Information och sociala medier
RIBS och Ungdomscoachen har varit de viktigaste informationskanalerna både till unga och
vuxna men också till samarbetspartner. 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 gjort en ny 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 och SKUNK har en egen Spotifylista.
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Internationalisering för tredje sektorn
Under 2017 blev SKUNK beviljade bidrag för fortbildning för anställda och ledare för år 2018.
Konsortiet som ansökt består av ABF som sökande och SKUNK, Ålands Natur och Miljö,
Regnbågsfyren och Rädda Barnen som partners. Utbildningen kommer att ha fokus på att
stärka det internationella samarbetet för att utveckla verksamheternas kvalitet, så att
föreningarna kan vara mer nyskapande, men också för att träna språk och öka förståelsen
och kunskapen för kulturell mångfald samt ett livslångt lärande på olika områden. Ansökan
har fyra prioriterade områden; europeisk/internationell projektledning, digitalisering och
sociala medier, hållbarhet (miljö och social) och aktiv engelska. Sammanlagt är bidraget på
25 173 euro. I ansökan finns utrymme för 24 personer att åka ut till 4 olika länder för att
tillsammans lär nytt. SKUNK har gjort två resor då personalen åkte till Thessaloniki i Grekland
för ett seminarium om ungdomsarbete, digitalisering, diversifiering och dialog.

RIBS – Rolling Images and Business Startups
RIBS var ett Central Baltic projekt om entreprenörskap och digitala medier. För SKUNKs del
handlade det om uppsökande verksamhet och att erbjuda kurser, workshops aktiviteter och
läger för ungdomarna. Förutom de lokala aktiviteterna har RIBS haft internationella utbyten
tillsammans med de andra organisationerna som var med i projektet. Nu är projektet slut
och året har berikat SKUNKs verksamhet på många sätt med både lokala och internationella
aktiviteter. De lokala aktiviteterna har skett både i och utanför skoltid. Ett nyhetsbrev med
information om projektet har skickats ut till alla hushåll. En rapport för hela RIBS ur SKUNKs
perspektiv har skrivits, designats och tryckts. Se rapport i bilaga.

IVY - Interreg volonteer youth

IVY är ett volontärporjket kopplat till interregprojekt. Genom detta kom Joanna Rengel från
Spanien till SKUNK i januari för att vara en del av RIBS. Under 6 månader hjälpte hon till med
sociala medier, aktiviteter och läger för RIBS och SKUNK. När volontärperioden tog slut fick
Joanna erbjudande om att jobba på SKUNK vilket hon tackade ja till.

EVS – Europeisk volontärtjänst

SKUNKs första ansökan fick inte godkänt och en ny ansökan arbetades fram. SKUNKs projekt
“Outreach youth work in the archipelago” godkändes och påbörjades under sommaren.
Rekryteringen av volontärer var inte helt enkel då den spanska volontären som var tänkt att
komma blev sjuk. Berin Yahya från Turkiet kom därför som planerat i mitten av maj och
Deniz Bastunali, också från Turkiet, anlände i juli. Under sommaren hjälpte de till under
Gregersö dagläger för att sedan delta på Emmaus camp. Under hösten har de gjort olika
studiebesök till organisationer på Åland, besökt skärgårdsskolorna och medverkat under
läger och aktiviteter tillsammans med personalen, samt besökt Kökar och Föglö skola under
varsin vecka. I december konstaterade styrelsen att det inte fungerade för Deniz med de
arbetsuppgifter och upplägg som planerats och den beslutade att Deniz fick avsluta sin
period sista december. En snabb rekryteringsprocess inleddes för att under våren fylla upp
platsen.
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Erasmus+ utbyten
Step forward, Erasmus+ ledarutbildning/utbyte
Hösten 2017 deltog 3 personer på en 9 dagar lång utbildning Thessaloniki, Grekland för att
utveckla kompetensen i att skapa och genomföra internationella projekt. Medverkande
länder var Greece, Armenia, Azerbaijan, Latvia, Egypt, Finland, Algeria, Georgia, Romania,
Bulgaria and Italy. En av de åländska deltagarna deltog sen i en uppföljningsträff 6-9 mars
också den i Thessaloniki, Grekland.

KulTur 2017-2018
Projektet har varit uppdelat i två delar, skolturnerna som har skötts av projektledaren och
kortare workshops och läger som har planerats av SKUNKs ungdomscoach.
I slutet på höstterminen 2017 tog SKUNK kontakt med skärgårdsskolorna och erbjöd dem tre
olika alternativ på workshops:
- Vegetarisk/närodlad matlagning med professionell kock eller bakning med konditor
- Tillverka egen ekologisk hudvård med Elises tvålfabrik från Sottunga
- Tälja i färskt trä och göra krympburkar med Anna Häggblom
Från dessa alternativ valde sedan skolorna själva vilken workshop de önskade. På vissa
skolor valde lärarna det alternativ de ansåg vara bäst för deras elever, på andra fick
ungdomarna själva önska. Resultatet blev att en skola valde workshopen “Hudvård”, en
skola “Bakning” och de resterande (tre stycken) valde “Matlagning”. Ingen av skolorna valde
alltså det sista alternativet “Tälja i färskt trä”.
Rapport i bilaga

ReGeneration

SKUNK var en aktiv del i att starta ReGeneration men hade inte möjlighet att sitta med och
leda projektet. En ungdom samt våra volontärer medverkade dock och hjälpte till under
summiten 18-20/8 som samlade deltagare i ålder 15-29 år från östersjöområdet. Ett
uttalande manifesto skapades i slutet av summiten.

Läger och aktiviteter
•

Ungdomsläger i Godby 3-4/2 flera olika föreningar på Åland samlades för ett läger med
ungdomar aktiva i föreningar 18 deltagare, 7 (3k 4t) deltagare från SKUNK

•

Företagsfilm på Kökar 5-6/2 under två dagar fick åk 7-9 skapa film till lokala företaget
Kökar Service. Joel Bergman från Winter var expert, 4 (3k 1t) deltagare

•

Företagsfilm på Brändö 8-9/2 under två dagar fick åk 7-9 skapa film till lokala företagen
Liljekonvaljbacken och Långöra ab. Joel Bergman från Winter var expert. 7 (4k 3t)
deltagare

•

Studiebesök i Stockholm 2-4/3 ett studiebesök på Transit inkubator och Verket
produktionsbolag tillsammans med ungdomar från Stockholm, Gotland och Pargas. 1
(1t) deltagare
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•

Bakning på Kumlinge 12-13/3 Maria Engblom höll i en tvådagars workshop om bakning
med åk 7-9, 6 deltagare

•

Ekologisk hudvård på Kökar 22-23/3 Jenny Nylund höll i en tvådagars workshop kring
ekologisk hudvård och entreprenörskap med åk 7-9. 5 deltagare

•

Årsmöte och läger på Vårdö 24-25/3 i samband med årsmötet hölls ett läger på Vårdö
med workshops bland annat om SKUNK, robotar och tröjtryck. 15 deltagare

•

RIBS Get the Deal i Stockholm 12-15/4 var sista internationella lägret för RIBS med
företagstävlingen Get the Deal. 9 deltagare

•

Matlagning på Brändö 18-19/4 Viktor Eriksson höll i en tvådagars workshop kring
matlagning med åk 7-9. 7 deltagare

•

Matlagning på Vårdö 26/4 Linda Löfman höll en workshop om vegetarisk matlagning för
åk 5-6. 9 deltagare

•

Matlagning på Föglö 8-9/4 Conny Jansson höll en workshop kring vegetarisk matlagning,
en dag för åk 8-9 och en dag för åk 7. 18 deltagare

•

Läger på Föglö 18-20/5 alla bodde på Enigheten och kunde välja på workshops om
matlagning, musik och film. Alla fick trycka en RIBS tröja. Deltagare från Gotland,
Stockholm, Gotland och Pargas. 27 deltagare, 20 (7k 13t) från Åland

•

Företagsfilm på Kumlinge 24-25/5 under två dagar fick åk 7-9 skapa film till lokala
företagen Dansos Gård och Kumlinge stugor. Joel Bergman från Winter var expert. 5
deltagare (1k 4t)

•

RIBS Slutseminarium i Mariehamn 5/6 för ungdomar, intressenter och andra
involverade i RIBS. Ungdomar och andra berättade om RIBS och vikten av
entreprenörskap. 11 (4k 7t) ungdomar deltog

•

Play festival på Gotland 9-13/7 playfestivalen anordnades av ungdomar för barn på
Gotland. Ungdomar från Åland deltog för att hjälpa till tillsammans med projektledaren
som ledare. 4 (1k 3t) deltagare från Åland

•

Läger på Gregersö 2-3/7 i samband med Folkhälsans dagverksamhet på Gregersö höll
SKUNK ett läger för skärgårdsungdomar. 5 (1k 4t) deltagare från SKUNK

•

Läger på Kumlinge 24-26/8 i samband med ett utbyte med Youthfully yours från
Slovakien anordnades ett läger kring kreativitet. 14 (4k 10t) deltagare från SKUNK, 7 från
Slovakien

•

Solna studiebesök 8-9/9 en resa till Stockholm för att diskutera i inkludering, integrering
och tolerans. Ungdomar från Åland fick möta ungdomar på Solna ungdomscafe.
6 (2k 4t) deltagare från SKUNK

•

Gymnasieträff i Mariehamn 19/9 ungdomar fick ge tips till varandra om livet i
skärgården och äta middag tillsammans. Ålands radio rapporterade. 6 (3k 3t) deltagare

•

Djurdag på Kumlinge 19/10 under höstlovet anordnades en djurdag där det fanns
möjlighet att pröva på att träna hundar, rida och köra samt träffa höns och vaktlar.
9 (3k 6t) deltagare
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•

Läger på Brändö 23-24/11 ett KulTur läger med matlagning med Oscar Lindholm från
Emmaus, graffiti med GraffitiSthlm och rollspel med Sissel Hanström. 16 (5k 11t)
deltagare

•

Tjejkväll i Mariehamn 4/12 en kväll för de i åk 8 och uppåt men matlagning och
diskussioner. Temat var lycka och posivitet. 5 deltagare

•

Julglögg i Mariehamn 18/12 ett tillfälle med spel, glögg och pepparkakor. 5 (1k 4t)
deltagare

Flera skolbesök i kommunerna har gjorts med aktiviteter efter skolan.

Övrigt
•

Filmmöte 8/2 med filmkommissionen om Åland och film

•

Strategies for digital youth work 14-19/2 RIBS projektledare åkte på Erasmus+ kurs i
Finland

•

Utbildning MOCC verksamhetsledaren och RIBS projektledare gick en onlinekurs om EUs
finansiering, en överenskommelse för RIBS projektledare gällande
konkurrenskraftsavtalet.

•

Digitalt ungdomsarbete i skärgården projektansvarig skrev ett blogginlägg som
publicerats på Verkes hemsida

•

#metoo 7/5 i samband med uppmärksammande av rörelsen gjorde Sonja, Sofia och Moa
med hjälp av Verksamhetsledaren och IVY volontären en film till Landskapsregeringens
seminarium. Verksamhetsledaren deltog sedan i seminariet.

•

LSU forum 2018 24/5 Verksamhetsledaren deltog i seminariet kring förutsättningar för
ungas organisering i Norden och Baltikum. LSU bekostade deltagandet.

•

Canada filmteam 27/5 under en worskhop som SKUNK höll i Kumlinge skola följde ett
filmteam från Canada arbetet och intervjuade ungdomar och ledare

•

Emmaus camp i Mariehamn 30/7-10/8 ett läger om solidaritet med deltagare från olika
länder. Volontärerna deltog.

•

Åland Pride parad i Mariehamn 18/8 SKUNK deltog i paraden, 7 ungdomar deltog

•

Gregersö 25/6-13/7 var Ungdomscoachen och volontärerna ledare för folkhälsans
dagläger på Gregersö

•

ReGeneration i Mariehamn 18-20/8 summit volontärerna och Anna deltog under
seminariet.

•

Youthfully Yours 23-28/8 en organisation från Slovakien besökte SKUNK med 7
ungdomar som deltog i SKUNKs läger på Kumlinge, de besökte också Kumlinge skola och
kommun.

•

Nordic baltic meeting för ERYICA 29-31/8 i Helsingfors kring ungdomsinformation.
Verksamhetsledaren deltog i seminariet som bekostades av European youth Information
Council Agency.
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•

RIBS slutseminarium i Pargas 30/8 RIBS projektledare deltog

•

RIBS rapport en rapport om RIBS för SKUNK har designats och tryckts

•

Solidarity corps möte 5-6/9 i Helsingfors om ungdomar och EU, Ungdomscoachen och
Verksamhetsledaren deltog. Utbildningsstyrelsen bekostade.

•

Intercity Youth Conference 3-5/10 i Thessaloniki 3D Youth work: Digital-DiverseDynamic. Verksamhetsledaren samt personalen deltog. Deltagandes finansierades med
bidrag från Internationalisering för tredje sektorn

•

Inclusion and youth participation i Stockholm 22-24/10 en nordisk konferens om
ungdomsdeltagande och dialog med ungdomar. Projektansvarig personal deltog

•

Kulturkarnevalen i Mariehamn 8-11/11 SKUNK höll i kvällsaktivitet på torsdagen för alla
Åländska ungdomar som sov över och en workshop om digitala medier på fredagens
öppet hus

•

Europas stjärna 28/11 i Mariehamn en utbildning om ungdomsutbyten. SKUNK var
medarrangör. Personal och volontärer deltog

Rapporter
RIBS rapport
KulTur

Policys
Jämställdhetspolicy
Policy för arbete, läger, sjukskrivning och rehabilitering
GDPR
Droger och alkohol
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KULTUR 2017-2018

Redovisning av SKUNKs projekt KulTur

SKUNK – skärgårdsungdomarnas intresseorganisation
info@skunk.ax www.skunk.ax
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Inledning
SKUNK:s projekt KulTur har haft som ambition att ge ungdomarna i skärgården möjlighet att
möta professionella kulturarbetare. Eftersom avstånden är långa finns inte samma möjlighet
för ungdomarna att ta del av det utbud av fritidsaktiviteter och kulturutbud som finns att
tillgå på fasta Åland. Det är mycket viktigt att dessa ungdomar också får möjlighet att prova
på olika aktiviteter, också sådana som ungdomarna annars kanske inte hade kommit i
kontakt med. Det är också viktigt för dem att träffa människor som arbetar i olika kreativa
fält för att på så sätt bredda sin bild av vad man kan ägna sig åt, och få utlopp för sin
kreativitet på nya sätt.
SKUNK har återkommande drivit projektet KulTur mellan 2014-2017. Att arbeta vidare med
ett välkänt projekt anser vi vara mycket positivt. Skolorna vet vad det handlar om när SKUNK
hör av sig, och även ungdomarna själva. Det bäddar för ett bra projekt. Det ger SKUNK
möjlighet att erbjuda ett bättre och bättre koncept för varje år, genom att lära från gång till
gång och utveckla verksamheten.
Upplevelsen så här i efterhand är att det blev en lyckad och uppskattad “turné”. Det kändes
som att vi kom med en energikick och ett välkommet avbrott i vardagen för såväl elever som
lärare!
Maja Sundblom
Projektledare för turnen Kultur 2017/2018
¨
Läger är en viktig verksamhet för SKUNK ett speciellt profilerat KulTur läger har genomförts,
men vi har också hållit workshops på andra läger som direkt varit kopplade till
KulTurprojektet. Ungdomscoachen har planerat, marknadsfört och lett denna del av
projektet.
Att profilera läger på olika former av kultur och hålla workshops på andra är ett viktigt sätt
att skapa möjligheter för skärgårdens ungdomar att ta del av olika formera av kultur.
Mia Hanström, verksamhetsledare för SKUNK
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Presentation av projektet
Inledning
Projektet har varit uppdelat i två delar, skolturnerna som har skötts av projektledaren och
kortare workshops och läger som har planerats av SKUNKs ungdomscoach.
I slutet på höstterminen 2017 tog SKUNK kontakt med skärgårdsskolorna och erbjöd dem tre
olika alternativ på workshops:
- Vegetarisk/närodlad matlagning med professionell kock eller bakning med konditor
- Tillverka egen ekologisk hudvård med Elises tvålfabrik från Sottunga
- Tälja i färskt trä och göra krympburkar med Anna Häggblom
Från dessa alternativ valde sedan skolorna själva vilken workshop de önskade. På vissa
skolor valde lärarna det alternativ de ansåg vara bäst för deras elever, på andra fick
ungdomarna själva önska. Resultatet blev att en skola valde workshopen “Hudvård”, en
skola “Bakning” och de resterande (tre stycken) valde “Matlagning”. Ingen av skolorna valde
alltså det sista alternativet “Tälja i färskt trä”.
Upplägget var att projektledaren tillsammans med experterna/kulturarbetarna kom till
skolan under två dagar och arbetade i skolans utrymmen på skoltid. Workshopens längd var
2 dagar á 4 timmar. På Föglö skola (där även Sottungas elever var med) delades eleverna
upp i två grupper så de fick en dag var. På Kumlinge, Brändö och Kökar fick hela elevgruppen
två dagars workshop. Detta var efter skolornas egna önskemål. På Vårdö stannade vi bara en
dag. Eftersom Vårdös högstadieelever går i skola i Godby högstadium så fick åk 5-6 delta
istället, men med en förkortad workshop.
Workshopsen ägde rum under vårterminen 2018. Till varje skola följde projektledaren eller
någon annan engagerad i SKUNK med ut tillsammans med workshopsledaren. Maja
Sundblom, som har arbetat som projektledare under projektet, följde med till Föglö,
Kumlinge, Kökar och Vårdö. Joanna Rengel, som under våren var volontär på SKUNK, följde
med till Brändö.
Utöver skolbesöken har några workshops hållits på läger samt ett läger arrangerats på temat
kultur och kreativitet. Workshopsen har hållits i som ett kreativt inslag under lägren där
ungdomarna fått trycka tröjor och spelat rollspel. Lägret innehöll tre olika valbara workshops
med hållbar matlagning, graffiti och rollspel.
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Skolturné
Spegling av ansökan - blev det som planerat?
Eftersom den största delen av skolorna valde att ha en matworkshop så var det inte riktigt
passligt att hålla en presentation för resten av skolan, som vi skrev i ansökan. Däremot så
kom det in många nyfikna, både elever och lärare, och tittade och undrade vad vi gjorde. I
Kumlinge skola bjöd vi även in SFI-eleverna och några lärare till den fina kakbuffén.
Kommentar från projektledaren
Jag är glad att jag fick möjlighet att arbeta med det här projektet. Det har varit utvecklande
och lärorikt. När jag valde årets alternativ till workshops försökte jag tänka lite nytt. Jag ville
försöka bredda ungdomarnas uppfattning om vad kultur kan vara. Kultur är så mycket mer
än att lära sig måla akvarell. Jag försökte tänka hållbart, ekologiskt och närproducerat.
Vikten och glädjen av att “kunna klara sig själv”, kunna skapa det man behöver utan att
behöva åka och handla är också kreativitet. Mat är till exempel en av de största kulturbärare
vi har, inte bara något nödvändigt ont som måste göras varje kväll. Det var liksom det jag
ville förmedla.
Samarbetet med samtliga skolor har
fungerat mycket bra.
Att kunna engagera skärgårdsbor som
workshopledare kändes roligt (Maria
Engblom, Viktor Eriksson, Conny Jansson
och Jenny Nylund bor eller kommer från
skärgården).
Jag har sedan tidigare arbetat en del
tillsammans med SKUNK, som ledare och
styrelsemedlem under tonåren, men
också senare i tiden som workshopledare
inom textil och hantverk. Jag upplever det
som mycket viktigt att det finns en
kontinuitet i personalen och projekten
som SKUNK förmedlar till ungdomarna.
Att jag och Joanna Rengel, som många av
dem känner sen tidigare, följde med
workshopledaren ut till skärgårdsskolorna
skapar trygghet för ungdomarna och blir
en form av kvalitetskontroll.
Maja Sundblom, projektledare KulTur
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Brändö - matlagning med Viktor Eriksson
Viktor jobbar till vardags som kökschef på restaurang Silverskär.
Victor started introducing the ingredients of the menu
that the youngsters had to prepare, the process they
needed to follow, and how the things work in a
restaurant.
The first day the youngsters prepared starter, main
dish, dessert and the
doe for the bread.
Starter: Mayonnaise with sweet potatoes and pesto.
They prepared the mayonnaise, baked and smoked
the sweet potatoes, and made the pesto.
Main dish: ribs with mashed potatoes and cabbage.
They boiled the ribs with some
onions, garlic, and salt. Boiled the potatoes with a
little bit of salt.
Dessert: Mousse with lingon berries. For this, they
prepared the cream and froze it for
the second day, and make some granola with honey.
Bread: they prepared the doe with some yeast, spelt
flour (they grounded the spelt
seed) and put it in the fridge until the next day.
Viktor explained a little bit about the bread process and the ingredients. The second day, the
task was to finish the meal and be ready to enjoy the lunch. They had to bake the cabbage,
bake the ribs and cover it with the sauce (ribs soup/liquid, honey, and soy), bake the bread
30 min, and to plate all the different dishes.
After the lunch, everyone was satisfied with the job,
some of the youngsters said the food was very
professional and delicious.
Joanna Rengel, SKUNKs volontär
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Kumlinge - bakning med Maria Engblom
Maria jobbar på konditoriet Choklad i Mariehamn.
12-13 mars 2018
Måndag:11.30-15.30 (inkl. mellanmål)
Tisdag: 10.15-14.30 (inkl. lunch)
6 elever
åk 7-9
Upplägg:
Dag1: Bakning
Dag 2: Bakning timme 1 sedan
slutmomenten på bakverken,
dekorerande, provsmakning.
Eleverna delades upp i grupper om två och två. De olika
grupperna fick baka olika saker men alla fick ta del av alla
recept.
Det var full fart och alla grupper bakade minst tre sorter
var. Cupcakes med fyllning och frosting, chokladfondant,
snabbglass, biskvier, tårta med vaniljkräm,
chokladmoussetårta, sirapsstänger, chokladsnittar,
chokladtryffel med lakritssmak, sega kladdcookies,
sockerkaka och rulltårta.
Dekorationer i marsipan och choklad.
Maja Sundblom, projektledare KulTur
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Kökar - ekologisk hudvård och entreprenörskap med Jenny Nylund
Jenny driver företaget Elises tvålfabrik i Sottunga.
22-23 mars 2018
Torsdag: 9.00-13.00 (inkl. lunch)
Fredag: 9.45-14.15 (inkl. lunch)
5 elever åk 7-9
Dag 1: På förmiddagen föreläste Jenny om eget företagande i
skärgården och berättar om sitt företag, och också om vad
“ekologiskt” egentligen betyder och vad som är skillnaden mot
konventionell hudvård.
På eftermiddagen gick vi ner till hemkunskap-salen och började
arbeta praktiskt! Eleverna fick tillverka eget läppcerat, hudkräm
eller hårvax.
Dag 2: Fortsatt praktiskt arbete.
Maja Sundblom, projektledare KulTur
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Vårdö - vegetarisk matlagning med Linda Löfman
Linda arbetar till vardags med sin egen firma, samt som
pedagog med matfokus på bland annat Hotell- och
restaurangskolan i Mariehamn.
26 April 2018
9 elever
åk 5-6
Eleverna fick laga enkel vegetarisk mat. Eftersom Vårdö skola
inte har något eget högstadium fick deras äldsta elever, dvs åk
5-6, möjlighet att delta.
Eftersom eleverna ännu inte har hunnit börja med
hemkunskap i skolan så lades nivån lite lägre än i de andra
skolorna. De fick laga pizza, falafel, lasagne, tacos med
egentillverkade tortillabröd, och muffins med frosting som efterrätt. Eleverna var både
glada, stolta och nöjda! Inte minst med deras egen prestation.
Maja Sundblom, projektledare KulTur
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Föglö och Sottunga - vegetarisk matlagning med Conny Jansson
Conny äger och driver Restaurang Seagram på Föglö.
8-9 maj 2018
Tisdag: 09.00-12.05 åk 8-9
Onsdag: 09.00-12.05 åk 7
9 elever båda dagarna, totalt 18 elever.
Upplägget var samma för båda grupperna.
Eleverna delades upp i tre grupper, förrättsgrupp, huvudrättsgrupp
och efterrättsgrupp.
Dagens uppgift var att laga en vegetarisk och vegansk meny som
Conny förberett. Den bestod av sparrissoppa med ostflarn, rostad
rotselleribiff med jordärtskockspuré och vegansk chokladmousse till efterrätt.
Maja Sundblom, projektledare KulTur
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LÄGER OCH WORKSHOPS
Trycka tröjor på läger
Under ett läger på Föglö den 20/5 (18-20/5) 2018 anordnades en workshop i tröjtryck.
KulTurs projektledare Maja Sundblom höll i workshopen. Ungdomarna fick en färdig mall
med SKUNKloggan och en projektlogga, därefter fick de själva trycka dessa på valfria ställen
på varsin tröja samt skriva och dekorera den mera om de ville.

Rollspel på läger
Under ett läger på Kumlinge 24-26/8 2018 hölls en workshop kring rollspel. Sissel Hanström
höll i workshopen som var mycket populär. 6 ungdomar (maxantal för workshopen) fick
pröva på rollspel under två dagar. Detta ledde till att de efter lägret själva samlades för att
fortsätta spela själva.
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KulTur 3.0 läger
23-25/11 2018
På Brändö skola
16 deltagare från alla skärgårdskommuner utom Föglö, samt några
deltagare från fasta Åland
Graffiti Stockholm med graffiti workshop
Oscar Lindholm, jobbar på Emmaus Returcafé meden workshop om
hållbar matlagning, kommer från Brändö
Sissel Hanström, varit ansvarig för flera rollspelsgrupper höll i en
Rollspelsworkshop, kommer från Kumlinge
Lägret hade samma koncept som tidigare läger inom KulTur har haft
genom åren. Det finns ett antal workshops inom kultur som ungdomarna kan välja på och
som de fick fördjupa sig under lägret. De som målade graffiti fick dels måla ute på stora,
uppspända “plastväggar” och dels måla inne
fritt eller i personliga graffiti ritböcker. De som
hade matlagning lagade lördagen och
söndagens maträtter till alla på lägret. All mat
var vegetarisk eller vegansk med närodlade
råvaror. Maträtterna var enkla så att deltagarna
även efter lägret ska kunna återskapa
maträtterna. De diskuterade även vad hållbar
matlagning innebär och hur man kan tänka med
val av råvaror beroende på säsong. De som
valde rollspel delades upp i två grupper. En
grupp för de som spelat tidigare och en grupp
för de som aldrig spelat.
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Redovisning av kostnader
Redovisning KulTur 2017/2018
KOSTNADER
Kulturpaket 6 skolor våren 2018
Bokföring, administration (köptjänst)
Projektsamordning
Resor och boende kulturarbetare o samordnare
Utrustning och material 6 skolor
Lön kulturarbetare

Budget rev.

Bokföring

SUMMA

450
6000
2500
800
3840
13590

450
4524
603
1088
1814
8478

SUMMA
SUMMA

3000
200
400
2000
5600
19190

4500
530
1241
2602
8873
17351

SUMMA

4190
15000
19190

2351
15000
17351

Läger och workshops 2018
Projektsamordning / lägerledning
Resor
Utrustning och material
Lön kulturarbetare

FINANSIERING
Verksamhetsmedel/fonder
Kulturdelegation Åland
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Slutrapport
SKUNK

Sammanfattning
Deltagande länder har varit Sverige, Finland, Estland och Åland. Huvudsyftet med projektet har varit
att utveckla ungas kunskap om entreprenörskap och media i en internationell kontext. Samt att skapa
en positiv attityd till entreprenörskap och internationella samarbeten genom lokala och internationella
workshops samt utbyten. Projektet är finansierat av Central Baltic, The European Union Regional
Development Fund och Ålands landskapregering.

SKUNK – skärgårdsungdomarnas intresseorganisation rf
info@skunk.ax
www.skunk.ax

@skunk_aland
@ribs.project
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Förord
När jag började arbeta med RIBS var en del detaljer oklara, så
som det är när ett treårigt projekt ska börja. Hur ska utbyten
göras? Vilka ungdomar ska få vara med? Vad är ett Joint
Student Company egentligen? Dessa var några frågor som vi
projektledare tillsammans hade i början och som egentligen följt
med oss under alla tre år. I den lokala verksamheten på Åland
har skolorna redan från början varit öppna och välkomnande
för att RIBS ska få ”låna lektioner” och ta med elever på olika
utbyten och aktiviteter. Det tog dock närmare ett år innan
ett riktigt nätverk och förtroende fanns bland ungdomarna.
I början fick jag deltagare till de olika aktiviteterna genom
direkt kontakt till varje ungdom, i slutet av projektet har
anmälningarna kommit redan innan jag hunnit meddela att
vi ska göra något. Förändringen har handlat om att ungdomarna
lärt känna mig som ledare och projektet, att några har varit
med på en aktivitet och sedan berättat vidare till andra som
därmed blir nyfikna och vill vara med på nästa aktivitet.

För mig blir det tydligt hur viktigt relationer, garanti för
trygghet och långsiktigthet är för ett lyckat ungdomsprojekt,
speciellt i ett område med få ungdomar och geografiska hinder.
Entreprenörskap i sig kan vara svårt att få låta intressant,
men kreativitet, film och digitala media har lockat flera att haka
på och kombinationen med dessa teman har varit naturlig
tillsammans med uppmuntran till att fundera och komma på
idéer. Aktiviteterna har kombinerats med teori, diskussioner
och praktik. Något som har visat sig vara viktigt för ungdomarna är att få se det slutgilitga resultatet, att få se vad de
verkligen har åstadkommit i form av till exempel en film.
Det viktigaste resultatet för ungdomarna, men även vuxna,
skolor och organisationer vad det gäller RIBS är nog ändå alla
nya upplevelser, erfarenheter och kontakter som skapats inom
och över regionsgränserna och som förhoppningsvis förblir
långt efter projektets slut.
Mariehamn 24 augusti 2018
Emelie Hanström, Projektledare Åland RIBS
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RIBS

PARTNERS
Leadpartner – City of Pargas
Finland

SKUNK
Åland

Film på Gotland
Film Stockholm
Sverige

Kinobuss
Kuressaare city government
Saaremaa Development Centre
Estland

SKUNK
SKUNK är en förening belägen i Ålands skärgård men med
kontor i Mariehamn. Föreningens verksamhetsområde är
främst de sex Åländska skärgårdskommunerna men verksamheten är öppen för alla unga på Åland. Föreningens syfte
är att engagera sig i ungas intressen i dubbel bemärkelse, dels
genom att bevaka ungas intresse i kommunerna, på landskapsnivå samt riksnivå. Andra delen handlar om att stärka,
utveckla och arrangera fritidsverksamhet. Allt som görs
bygger på ungas egna idéer och engagemang.

4

Inledning

Föreningen arbetar för unga i åldern 7-25 och främst för
gruppen 13-18. Styrelsemedlemmarna består oftast av ungdomar
i åldern 15-25 och använder sig av engagerade vuxna för olika
ändamål.
SKUNK strävar efter att minimera administrativt arbete och
maximera ungdomarnas egen medverkan i aktiviteterna samt
underlätta för andra att verka i den åländska skärgården.

Idag är ett av problemen på landsbygden och i skärgården
runt Östersjön att unga människor flyttar från sin hemort för
att hitta arbete och utbildning. Resultatet blir att invånarna
blir både äldre och färre till antal. Om lokalsamhällena ska
växa i framtiden måste unga invånare erbjudas jobbmöjligheter. Eftersom så kallade ”traditionella” jobb blir mer
och mer sällsynta på landsbygden behöver unga människor få
kunskap och erfarenheter av nya mediers möjligheter, entreprenörskap och kreativitet. Både för att det är områden som
kan skapa möjligheter att leva i lokalsamhället i framtiden
och för att kunna vara med och utveckla det här och nu.
Samtidigt behöver unga människor en ingående förståelse för
film och filmspråk för att kunna delta aktivt och kommunicera
i dagens moderna samhälle.

Medieindustrin är en bransch av företagande som inte nödvändigtvis är bundet till en specifik geografisk plats, i många
fall är det möjligt att arbeta både lokalt och globalt samtidigt.
En av de snabbast växande ekonomiska sektorerna i världen är
kulturella industrier. Konst och kultur är inte bara något som
förenar människor utan är även ett redskap för att utveckla
en gemenskap, för att få människor att stanna istället för
att flytta, locka människor att besöka en plats eller till och
med att flytta dit. Landsbygden i projektets länder har en stor
potential för turism, mat/jordbruksutveckling, hantverk,
kulturföretagande och små företag som arbetar med ny
teknologi, spel och transmedia. Det här projektets syfte har
varit att få unga människor att förstå att de kan uppfylla sina
drömmar precis där de är.
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Syfte

Målgrupp

Fokus för SKUNK – Åland

Det specifika syftet för projektet har varit att utveckla den
unga generationens potential för att göra den centralbaltiska
regionen mer företagsam och konkurrenskraftig de kommande

Målgruppen för projektet har varit unga i åldern 12-18 och
aktiviteterna har genomförts på skolor, ungdomsorganisationer och ungdomscenter.

Fokus har varit entreprenörskap och kreativitet med film och
media som redskap. SKUNKs målgrupp främst de i ålder 1216 år, men även äldre ungdomar. För SKUNK är det viktigt

åren. Avsikten med projektet har varit att utveckla ungas
kunskap om entreprenörskap och att få dem att se möjligheter
med att bland annat arbeta som företagare i framtiden.
Målet har nåtts genom att arbeta lokalt och att samarbeta över
gränserna samt genom internationella utbyten med skolor
och ungdomsorganisationer. För att skapa förutsättningar
för nästa generation av entreprenörer är det av yttersta vikt
att ungdomar får skapa och tänka kritiskt genom medieredskap. Många av de gränsöverskridande ungdomsföretagen,
Joint Student Companys i projektet har haft film och media
som gemensamt tema men med olika ingångar och vinklar.
Genom projektets aktiviteter har strävan också varit att skapa
möjligheter för unga människor att växa från landsbygdsinvånare till europeiska medborgare.
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BUDGET
Projektets totalbudget 1.823.532 €

Uppdelad på partners
City of Pargas 423.783 €
Film Stockholm 394.928 €
Film på Gotland 349.421 €
SKUNK 374.059 €
Estonia 281.341 €

att nå och arbeta med alla unga som bor i skärgården oavsett
bakgrund. Det har lett till att målgruppen har varit unga där
många inte direkt funderat på att bli en entreprenör eller
företagare. Därför har huvudarbetet varit att få fram idéer,
börja tänka kreativt, i processer och att samarbeta med andra.
SKUNK menar att samhället behöver innovativa, driftiga
människor och entreprenörskap. Det innebär att föreningen ska skapa sammanhang för unga människor där de kan
utveckla sina idéer, bli inspirerade och ges utrymme att träna
på detta. Till exempel genom att arrangera saker, göra sina
egna projekt, framföra sina egna frågor och åsikter eller att
starta projekt eller företag. Grunden är att det ska vara roligt
att förändra världen, att man kan skapa positiva förändringar
genom att skapa/erbjuda utrymme för ungdomsdeltagande.

SKUNKs sätt att organisera läger, workshops och aktiviteter
är att blanda lek och spel med teoretiska och praktiska inslag
som tillåter deltagarna att lära sig kreativitet och företagsamt
tänkande i projektet. För SKUNK handlar det om en attityd
till livet, att arbeta för att ge unga människor de nödvändiga kompetenserna i livet, både att möta den framtida
arbetsmarknaden och att starta nya företag. Det är både ett
förhållningssätt där man ser unga som kompetenta att lära
och att skapa och pedagogiska metoder som behövs för att
skapa företagsamma individer. Det handlar om att uppmuntra
utveckling och att använda företagsamma egenskaper, bland
annat kreativitet, ansvar och nyfikenhet och att erbjuda kunskap
för hur man kan starta och driva företag.
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Upplägg
44

lokala workshops

12

utbyten

5

internationella läger
Projektet har byggt på att organisationerna arrangerat lokala
workshops kring entreprenörskap och media samt olika
samarbeten med lokala företag, skolor och organisationer
som t.ex Ålands Näringsliv. Mindre internationella utbyten
har gjorts där några ungdomar eller ledare från en region
besökt en av de andra organisationerna för att delta i någon
gemensam aktivitet.
Två gånger i året har större internationella workshops hållits
med deltagare från alla regioner. Varje region har ansvarat för
ett av lägren med olika vinklar på entreprenörskap och media.
Under de olika aktiviteterna har experter inom media, entreprenörskap, kreativitet och kultur anlitats.
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125

unika åländska deltagare

96

skärgårdsdeltagare
9

Lokala
workshops
De lokala workshoparna som SKUNK har arrangerat har skett
både i skolan under lektionstid och på fritiden i form av
kvällsaktiviteter och läger. Huvudfokus har varit kreativitet
då det tillsammans med nyfikenhet och att kunna se möjligheter är en viktig del av entreprenörskap. Att bli inspirerad,
pröva på, komma på idéer, utveckla dem och hitta lösningar
har därför på olika sätt varit genomgående under projektet
samt med en koppling till vad det geografiska läget i Ålands
skärgård innebär. Detta har bland annat skett genom att i grupp
lösa olika problem, skapa digitala och fysiska produkter utifrån
olika teman eller helt fritt, så som spel, filmer, podcasts, mm.
Detta har främst gjort med utrustning (hårdvara och mjukvara)
som de flesta kan ha hemma, tanken har varit att ungdomarna
ska kunna fortsätta även utanför aktiviteterna och då har det
varit viktigt att inte lära ut med utrustning som sedan är svår
att få tillgång till. Men det har även varit tillfällen då dyrare
utrustning har använts, som en del i att få pröva på och få
kunskap om möjligheter.
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Utöver att pröva på och jobba med olika mediaredskap har
en viktig del varit olika diskussioner kring branscher, intressen,
entreprenörskap och kreativitet samt möjligheterna i skärgården.
En viktig del i detta har varit kopplingen till lokala företagare som förebilder för att visa det går att vara entreprenör
i den åländska skärgården. Samarbetena har skett genom
bland annat studiebesök och kortare föreläsningar av lokala
entreprenörer. Som inspiration har även entreprenörer från
Sverige hållit i workshops som en kombination av att få pröva
på olika kulturuttryck samt få en inblick i att det kan gå att
arbeta med sin hobby. Vi har även tagit in experter som varit
duktiga pedagoger inom olika områden, detta har också varit
ett sätt att visa ungdomarna att de tas på allvar genom att
prioritera experter med stor kunskap, hög kvalité och variation. Under projektet har även flera samarbeten med Ålands
Näringsliv skett som en direkt koppling till deras kunskap
och näringslivet på Åland. Några samarbeten har också gjorts
med yrkesgymnasiet.

Under de lokala workshoparna har SKUNK haft 125 unika
deltagare, vissa har varit med på en workshop medan andra
har återkommit på en mängd olika aktiviteter under alla tre
år. 96 av dessa har varit från skärgården. Då projektet delvis
jobbat i skolorna innebär det att alla som gått i högstadiet i
skärgården under de tre åren RIBS pågått har deltagit i delar
av projektets verksamhet. De har skapat förutsättningar

för att många deltagit på sin fritid, som exempel var det ca.
40 elever i årskurs 7-9 hösten 2017 i skärgården. I maj 2018
hade vi 20 deltagare på läger från alla skärgårdskommuner i
åldern 12-18. Fördelningen mellan tjejer och killar på aktiviteterna utanför skolan har också varit förhållandevis jämn.
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I skolorna
Samarbete med skolorna har varit bra och välkomnande. SKUNK har fått möjlighet att erbjuda
aktiviteter för en till två lektioner upp till två dagar fyllda av entreprenörskap och medier.

IDÉWORKSHOPS
Ingrid Remwall och Louise Lindén från Sverige
har bland annat skrivit boken Idésmart. Projektet
anlitade dem för att hålla workshops om idéer.
SKUNK samlade Kumlinge och Brändö skola
tillsammans i Brändö samt Föglö och Kökar skola
i Kökar för en halv dag med socialt entreprenörskap,
olika metoder för att skapa och utveckla idéer och
hur man tillsammans kan jobba med en grupp
för att få fram produktiva idéer. En halv dag med
samma tema hölls även i yrkesgymnasiet. Metoderna har sedan använts vid flera olika tillfällen
inom projektet.

KulTur/RIBS
KulTur var ett kombinerat arrangemang med SKUNKs
kulturprojekt KulTur och RIBS. Alla elever i årskurs 7-9 i
skärgården samlades på Kökar. Detta innebar en hel del
logistik i form av båttaxi, färjor och taxi. Under en halv dag
fick eleverna möjlighet att pröva på olika kreativa workshops
så som musik, 3D printer, drönare, graﬃtti och makeymakey.
Alla ungdomar fick välja två av workshopparna att delta i och
sedan deltog alla i en obligatorisk entreprenörskapsworkshop
om kreativitet med olika övningar och lokala företagare som
berättade om sin verksamhet och sina drivkrafter. Efter skoldagen hölls ett helgläger med samma upplägg för de som ville
fördjupa sig i de olika temaområdena.

FILM TILL FÖRETAG
För att kombinera kunskapen ungdomarna fått
om att göra film och entreprenörskap blev lokala
företagare tillfrågade om de var intresserade av
att få en reklamfilm gjord. Ungdomarna fick ett
uppdrag om att göra en film utifrån företagarnas
önskemål, i uppgiften ingick att ta reda på det som
behövdes från företaget, planera filmen, filma den
och redigera den till en färdig produkt. Detta under
mindre än två dagar. Projektet anlitade
Joel Bergman från Winter som handledare.
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Internationella
utbyten
Läger

FILMLÄGER

Läger har varit en viktig del för att samla ungdomarna i
skärgården, det är svårt att ordna egna träﬀar med andra då
kommunikationen mellan öarna är begränsad. Logistiken
inför ett läger är därför omfattande och kräver ofta båttaxi
och taxi. SKUNKs läger bygger på att det ska vara roligt och
lärorikt. Lägren är en blandning av lek, diskussioner, pröva på
och fördjupning. En grund är att skapa ett tryggt klimat som
gör att alla känner sig bekväma, vilket både är hälsofrämjande
men också skapar en god förutsättning för lärande och vilja att
pröva nya saker. Upplägget är ofta att jobba i grupper för att
lära känna andra, för att skapa ett bra arbetsklimat och för att
lära sig samarbeta. Men det skapas även tillfällen då deltagarna
kan jobba själva då det ibland är det bästa sättet att utvecklas.
Metoder väljs utifrån målet för den specifika aktiviteten.

Två specifika filmläger har gjorts och utöver det
har film kunnat väljas som workshop på några fler
läger. På filmlägren har det funnits olika experter
som hållit i planering och genomförandet. Ungdomarna har fått ett tema som reklam eller hobby
som de ska skapa en film runt. Praktik har blandats
med teori för att öka kunskapen om vad man kan
göra med kamera, ljud och film som redskap.

Förutom konkreta workshops består lägren av lekar, spel och
andra gemensamma aktiviteter, under vissa läger har ungdomarna även lagat mat, som en praktisk och pedagogisk
uppgift. Lägren har hållits i skärgården på skolorna och har
varit relativt jämn fördelade över kommunerna.
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SPELLÄGER
I arbetet med kreativitet och idéer kom en grupp
ungdomar med idén om ett läger med spel och lan
som tema och undrade om SKUNK kunde ordna
ett. Spelindustrin är stor, växande och möjlig att
arbeta med på distans. Ungdomarna fick hjälp med
att planera ett läger där utrymme för både diskussioner och spelande fanns. Efter det första lägret
arrangerades ännu ett där deltagarna fick pröva på
att göra egna spel, lära ut till andra och både digitala
och brädspel var en del av aktiviteterna.

De internationella utbytena under projektet har gällt både
ledare och ungdomar. Eftersom SKUNK inte direkt jobbat
med skolor eller andra organisationer har det inte varit aktuellt
i någon högre grad att skicka ledare på utbyten. Därför har
SKUNK främst haft utbyten för och med ungdomar. Det har
varit små utbyten med 2-4 ungdomar samt större med 8-9 ungdomar. I början var det många som var tveksamma till att åka
utomlands och träﬀa andra människor, i slutet av projektet
när flera deltagit på tidigare utbyten samt berättat för andra om
dem har trycket varit högt på att få komma med. Många har
uttryckt uppskattning över att få se andra platser, men inte bara
platserna i sig utan också att få träﬀa andra ungdomar och många
har kontakt med varandra även efteråt.
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Internationella läger
Lappo
SKUNK arrangerade sitt stora internationella läger på Lappo
där ca 8 deltagare från alla fem regioner deltog, totalt var de
32 ungdomar. Där fick ungdomarna jobba i mindre grupper
samt delta i mini-föreläsningar kring olika teman om entreprenörskap och kreativitet. I programmet medverkade bland
annat Ålands Näringsliv, mediaföretaget Winter, Ålandstidningen och näringsminister Camilla Gunell. Huvudtemat
var att utveckla projekt/företagsidéer i en processworkshop
tillsammans med Ålands Näringslivs representanter, men de
planerade också en gemensam fest och hade olika gemensamma
aktiviteter för att lära känna varandra.

Get the deal
Det sista internationella lägret hölls i Stockholm och hade
temat ”Get the deal” en företagstävling utvecklad i Pargas där
olika företag ger cases/fall som ungdomarna får lösa med hjälp
av handledning. Ungdomarna delades upp så att det var en
person från varje region i vardera lag. Företagen kom från de
olika regionerna och representanter från dem deltog under
finalen då ungdomarna fick presentera deras förslag på lösningar.
Från Åland deltog Elises tvålfabrik och presentationen av det
fallet blev vinnare i tävlingen.

Mindre utbyten
De små utbytena har haft olika syften, från att var med på en
kurs eller läger, att hjälpa till på en festival, hålla i föreläsningar
till att spela in film. SKUNK har arrangerat två utbyten och
deltagit på ett flertal.
Gotland
Gotland har varit den partner som SKUNK främst har gjort
utbyten med, detta beror främst på att dessa två regioner har
haft större fokus på en yngre målgrupp än övriga. Redan första
perioden åkte tre tjejer från Åland till Gotland. Där fick de se
den stora filmstudion i Fårösund, vara med på en biovisning
arrangerad av ungdomar på Gotland och sedan besöka en
skola i Visby och tillsammans med eleverna skapa film under
några dagar
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Filminspelning på Utö
En dansfilm skulle spelas in på finska Utö. Får att få ihop ett
bra team behövdes dansare och filmare. Från Stockholm och
Pargas deltog filmare, från Åland och Pargas deltog dansare.
Under en dag fick ungdomarna hjälp av dans- och filmexperter
för att göra en koreografi och ett manus. Därefter åkte alla ut
till Utö för att genomföra inspelningen under två dagar.
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Joint student
companies
Ett viktigt mål för RIBS har varit att skapa Joint student
companies, en form av företagssimulering med ungdomar
från olika länder. Idén var att skapa internationella grupper och
nätverk som kan fungera som en bas för framtida samarbeten
inom den centralbaltiska regionen. Det visade sig vara svårt att
skapa själva företagen utan att ungdomarna först mötts face to
face. Därför utvecklades JSC till att bli en metod för kortare
projekt vid internationella träﬀar med deltagare från de olika
regionerna där de under lägren fick coachning om hur de kan
genomföra och driva sina idéer.. En del JSC skapades genom att
det fanns ett färdigt uppdrag, som att vara ett lag i en tävling,
dokumentera en festival eller skapa en film.
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Andra JSC skapades utifrån att några ungdomar hade en idé
och blev sammanförda med ungdomar från någon annan
region. På så sätt har JSC använts som simuleringar på olika
nivåer. För varje skapad JSC har ett formulär fyllts i där ungdomarna fått fundera på målgrupp, syfte, budget och genomförande. Att jobba med företagssimulering på ungdomars fritid
där en del kanske aldrig funderat på att bli entreprenör men
ändå är nyfikna innebär att det måste göras på ett intressant
och lättsamt sätt. Detta har lett till att simuleringarna under
projektets gång har varit på olika nivåer med hänsyn till faktorer
så som ålder, förutsättningar och tidigare kunskaper.

Mobbad på nätet och irl

Estland camp

Inom RIBS Gotland skapade fyra tjejer på Gotland en föreläsning om mobbning på nätet och irl, vilken de ville föreläsa
om på andra ställen. Parallellt med detta skapade två tjejer
inom RIBS Stockholms sommarjobbsverksamhet en film om
nätmobbning och vart man kan vända sig för att få hjälp.
Detta ledde till att sex tjejer från Sverige åkte till Åland där
två åländska tjejer i RIBS jobbade med arrangörskap och
hjälpte till att planera och genomföra föreläsningar i skolor
och på biblioteket i Mariehamn. Detta blev så lyckat att det
gjordes om på Åland ca ett år senare.

Under Estlands internationella läger delades ungdomarna upp i
grupper med ungdomar från varje region. Dessa fick i uppgift
att arbeta som konsulter och genom film dokumentera olika
lokala företag för att sedan färdigställa filmen. Varje grupp
bildade varsitt JSC och fick diskutera budget, kostnader och
upplägg som en del av uppdraget. Denna metod har använts
på flera läger som en form av företagssimulering.
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RIBS betydelse
för SKUNK
RIBS har skapat förutsättningar för föreningen att utveckla
hela sin verksamhet med inriktning entreprenörskap, kreativitet
och digitala medier. Det har skapat ett ännu större intresse för
internationellt utbyte och har lett till att aSKUNK idag har
ungefär lika mycket killar som tjejer som är intresserade av att
delta i verksamheten där det tidigare varit en klar övervikt vad
det gäller tjejers deltagande. Intresset för andra länder och den
genuina nyfikenheten för människor från andra ställen har
stärkts och nya kontakter mellan ungdomar, organisationer,
experter och entreprenörer har skapats. Även intresset för EU
har väckts, i början av projektet fanns negativa kommentarer
om EU men genom aktiviteterna har RIBS visat positiva
sidor av EU. SKUNKs metod för läger har även stärkts och
vikten av att skapa samlingsplatser för ungdomar i de olika
skärgårdskommunerna synliggjorts än en gång. RIBS har
också lett till att många fler vill engagera sig, delta och skapa
olika aktiviteter vilket är viktigt för de enskilda ungdomarna,
SKUNK och samhället i stort.
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Slutord

IVY VOLONTÄR

RIBS är SKUNKs tredje Interregprojekt och det har givit möjligheter,

Under projektets första år hade SKUNK ett projekt med en ungdomscoach och år
två också två Erasmus+ volontärer (EVS) som på många sätt förstärkte projektet och
har bidragit till projektets framgång. Då föreningen till största del bygger ekonomin
på olika former av projektmedel så stod projektledaren ensam som anställd inför det
sista året. Då dök emellertid Interreg Volunteer Youth (IVY) upp som en möjlighet,
projektet kunde få omkostnaderna ersatta av EU för en eller två volontärer kopplade till
ett Interreg projekt för mellan 2-6 månader. SKUNK ansökte genast om 6 månader
och fick ansökan godkänd. SKUNK hittade en passande person, Joanna Rengel
från Spanien. Det möjliggjorde en fortsatt starkare verksamhet än vad projektets
budget möjliggjort.

erfarenheter, kunskap och resurser för SKUNK, ungdomarna och regionen
som aldrig varit möjliga annars. RIBS har skapat kontakter, vänskap och
drömmar som kommer att vara långt efter projektets slut.

EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund

21

O M RIB S

”Det har varit jätteroligt och lärorikt,
några av mina bästa minnen har med
ribs att göra!”

”RIBS har lärt mig mer om mig själv,
om andra ungdomars liv och kulturer,

”Att sammanarbeta med personer

tränat min kreativa förmåga, laga

som man alldrig har träffat.”

mat, bra lära känna och komma
igång lekar, föreningar och entre-

”Ungdomar från skärgården har fått

prenörer, joint student companies.”

möjlighet att lära sig om entrepernör-

”Jag har blivit mer självsäker tack

Åland och i skärgården.

vare RIBS.”

Utan RIBS projektet skulle ungdomar
inte ha möjlighet att fara till Gotland,

”Jag har lärt mig olika sätt att komma

Stockholm, Estland för att träffa andra

på idéer till företag och hur man ska

ungdomar utanför Åland.

utveckla de idéerna.”

Om inte RIBS skulle ha funnits skulle
jag inprincip aldrig haft aktiviteter

”Jag har övat och vågar prata

på helgerna eftersom de finns inga

engelska tack vare RIBS.”

andra organisationer som ordnar det
i skärgården.”

”Jag känner att jag har blivit mer
öppen. Jag har fått många goda

”Flera av mina bästa vänner har jag

vänner, de flesta utomlands.

fått via RIBS.”

Jag har sett att det går att vara sig
själv utan att bli mobbad för det.”

EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund

”Att vi ungdomar rockar!!”

Grafisk form Daniel Johansson @danielxjohansson / Foto Priit Lauri Oliwer Bäcklund SKUNK

skap vilket jag tycker är viktigt på

Jämställdhetspolicy för SKUNK 2017
SKUNK har ett genusmedvetet förhållningssätt. Fram till idag har föreningens verksamhet i
högre grad attraherat tjejer. Vi har inte sett det som jätteproblematiskt då de också är den
grupp som är mest missnöjd med sin fritid och generellt seätt fått minst del av samhällets
satsningar på fritidsresurser. När vi de senaste åren haft mer resurser har en svängning skett
och på våra aktiviteter är det nu oftast 50/50. Dock är de som engagerar sig i styrelsearbetet
fortfarande mest tjejer.
Jämställdhetsarbetet för oss handlar om att bryta stereotypa mönster och att ge killar och
tjejer samma möjligheter att utvecklas. Kön eller genus är kulturella konstruktioner, inte
statiska sanningar eller naturlagar.Vi har en diskussion kring att ledare behöver
problematisera hur man behandlar människor på olika sätt utifrån kön som vilket gör att
deras möjligheter begränsas. Voch att vi som organisation ska skapa trygghet som ger
utrymme för alla att pröva nytt och få mer frihet att utvecklas.
Vi menar att den som arbetar med ungdomar behöver ha ett normkritiskt förhållningssätt –
och vi behöver dessutom ha med oss att olika maktordningar samverkar. Vvi gör inte bara
skillnad utifrån kön utan det finns andra maktordningar som t ex funktionsvariationer,
sexueall läggning, ålder, etnicitet, geografisk boende ort och könsöverskridande identitet.
Normer och sociala kategorier skapar maktförhållanden och hierarkier. Att vara normbrytare
innebär ofta att befinna sig i en utsatt position. Därför försöker vi arbeta mot diskriminering
genom att synliggöra och problematisera maktordningar i vår organisation och i olika
sammanhang där vi är.

Policy för arbete, läger, sjukskrivning och rehabilitering
Arbete, arbetstider, mertid och ansvar
SKUNK som arbetsplats har fria arbetstider, där man har en kontorsplats men har
möjlighet att arbeta hemifrån och man kan välja att jobba när man vill, så att de passar
jobbet och privatlivet. SKUNK har ett tisdsrapporteringssystem på Google där den
anställde själv noterar sina timmar.
Ingen övertid eller kvälls- och helgersättning ges utan timmar samlas i en
arbetstidsbank där timmar tas ut timme mot timme.
Uppdragen som ungdomscoach och projektledare är i hög grad att vara sin egen chef.
Det bygger på att personen som har uppdraget i de allra flesta fall själv bestämmer när,
hur och vad den ska göra och prioritera. Varken verksamhetsledaren eller styrelsen ska
detaljstyra men förstås hjälpa till vid olika prioriteringar.
Det kräver att den anställde i rätt hög grad är sin egen arbetsgivare och ena stunden
fundera på hur denne som arbetsgivare ser på det hela och i nästa stund fundera på hur
denne som arbetstagare ser på det och sen bestämma sig för vad man tror blir bäst för
alla parter. Vissa beslut kan man fatta själva, andra kan man bolla med andra i
organisationen och andra kan behöva föras till styrelsen för beslut. Det är ett stort
ansvar som gör jobbet komplicerat men också stimulerande och roligt.
Personalvård och företagshälsovård
SKUNK är anslutna till Cityläkarnas företagshälsovård på lägsta nivå.
SKUNKs övriga personalbefrämjande åtgärder är att de anställda har flexibla och
tillmötesgående jobb som hjälper dem att kombinera fritid och arbete, vilket är både
hälso- och motionsbefrämjande, de har fritt fika, de kan avvika från jobbet i princip när
de vill och de kan ha sina djur med på jobbet. Utöver det får de anställda mat och
trevliga och utvecklande aktiviteter med styrelsen som kans ses som de ideellt
arbetande.
Sjukskrivning
Sjukintyg behövs efter tre dagar sjukfrånvaro. Vid behov från första dagen vilket
diskuteras med den anställde.
Sjukskrivningsreglerna gäller enligt kollektivavtalet
Lön för sjukdomstid
1. När tjänstemannen på grund av sjukdom är förhindrad att arbeta och han eller hon
inte uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet vållat sjukdomen, betalar arbetsgivaren
honom eller henne vid fortsatt anställningsförhållande lön enligt följande, när
anställningsförhållandet fortgått utan avbrott:
− en månad, för dagen för insjuknandet och därpå följande nio vardagar

− fyra månader, för 4 veckor
− tre år, för 5 veckor
− fem år, för 6 veckor
− tio år, för 8 veckor
– ifall tjänstemannen är förhindrad att arbeta på grund av olycksfall som inträffat när
han eller hon utfört sina arbetsuppgifter.
2. Om arbetstagaren återinsjuknar i samma sjukdom inom 30 dagar efter att ha återvänt
till arbetet, beräknas den tid för vilken arbetsgivaren är skyldig att betala lön för
sjukdomstid, som om det var fråga om en enhetlig sjukdomsperiod.
Arbetsträning, rehabilitering och mertid
Rehabilitering kan vara många saker; arbetsträning, fysiskträning, mentalåterhämtning,
vila, etc.
SKUNK vill så skapa så goda förutsättningar som möjligt, ser det som en fördel att
personen som är sjukskrivning under sjukskrivningen i så hög grad som möjligt håller
kontakten med arbetsplatsen och gärna/om möjligt engagera sig i olika aktiviteter.
Bedömningen om det är lämpligt eller ej bygger på den sjukskrivnes egen bedömning,
med målet att arbetstagaren ska bli stärkt av detta för att så snabbt som möjligt kunna
återgå i arbete. Beslutet görs gärna i samråd med läkare, terapeut eller liknande. Målet
för arbetsgivaren är att den anställde snabbare kommer in i arbetet efter
sjukskrivningen.
Har arbetstagaren innan sjukskrivningen pga av sin sjukdom fått ett minus i sin
arbetstidsbank kan engagemang i arbetet bidra till att timmarna avskrivs så att
timbanken står på 0 när arbetstagaren återkommer i arbetet.
Arbetsträning kan inte leda till att arbetstagaren vid återkomst till arbetet har skapat
+timmar i arbetstidsbanken. Vilket innebär att + timmar under några dagar antingen
kompenseras som vanligt genom ledig tid i anslutning till upparbetandet av dem eller
att de anses som arbetsträning/ideellt arbete som ej ersätts.
Mars 2014

Lägeravtal för SKUNK
Uppdaterat 19.12.2016

Ersättning
För varje fullt lägerdygn ger först 8 timmars vanlig ersättning och en lägerersättning på
+ 6 timmar vilket ger betalat för 14 timmar under ett helt lägerdygn. Vidare ges en
nattjourersättning om 2 timmar per natt, detta fördelas mellan lägerledare påförhand.
Om det under natten uppstår behov av ledarnas assistans ersätts de arbetade timmarna
100% utöver jourersättningen även ledare vilka inte har jour som behövs under natten
ersätts de arbetade timmarna 100%.
Lägerdygn
Med lägerdygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då lägerledaren
beger sig till lägret från sin arbetsplats eller sin bostad. Lägerdygnet slutar då
lägerledaren från lägret återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.
Räkneexempel
Arbetstid räknad per lägerdygn
Lägerdygn 1: fredag start kl.12 avslut lördag kl. 12 ger 8 tim+ 6 tim + 2 h jour = 16 tim
Lägerdygn 2: lördag kl. 12 avslut söndag kl.12 ger 8 tim+ 6 tim = 14 tim
Lägerdygn 3: söndag kl. 12 Lägret avslutas kl.18 ger = 6 tim.
Sammanlagt ger lägret 36 timmar ledigt

Bakgrundsdiskussion
Policy för sjukskrivning och rehabilitering
Styrelsen har tidigare beslutat om att sjukintyg behövs efter tre dagar sjukfrånvaro. Vid
behov från första dagen vilket diskuteras med den anställde.
Rehabilitering kan vara många saker; arbetsträning, fysiskträning, mental återhämtning, vila,
etc.
SKUNK ser det som en fördel att skapa förutsättningar för att personen som är sjukskrivning
under sjukskrivningen i så hög grad som möjligt ska hålla kontakten med arbetsplatsen och
gärna engagera sig i olika aktiviteter. Bedömningen om det är lämpligt eller ej bygger på den
sjukskrivnes egen bedömning, med målet att arbetstagaren ska bli stärkt av detta för att så

snabbt som möjligt kunna återgå i arbete. Beslutet görs gärna i samråd med läkare, terapeut
eller liknande.
Målet för arbetsgivaren är att den anställde snabbare kommer in i arbetet efter
sjukskrivningen.
Arbetsträning, rehabilitering och mertid
Har arbetstagaren innan sjukskrivningen pga av sin sjukdom fått ett minus i sin
arbetstidsbank kan engagemang i arbetet bidra till att timmarna avskrivs så att timbanken
står på 0 när arbetstagaren återkommer i arbetet.
Arbetsträning kan inte leda till att arbetstagaren vid återkomst till arbetet har skapat
+timmar i arbetstidsbanken. Vilket innebär att + timmar under några dagar antingen
kompenseras som vanligt genom ledig tid i anslutning till upparbetandet av dem eller att de
anses som arbetsträning/ideellt arbete som ej ersätts.
Arbetstider, mertid och ansvar
SKUNK som arbetsplats har fria arbetstider, där man har en kontorsplats men har möjlighet
att arbeta hemifrån och man kan välja att jobba när man vill, så att de passar jobbet och
privatlivet. SKUNK har ett tisdsrapporteringssystem på google där den anställde själv noterar
sina timmar.
Ingen övertid eller helgersättning ges utan timmar samlas i en arbetstidsbank där timmar tas
ut timme mot timme.
Uppdragen som ungdomscoach och projektledare är i hög grad att vara sin egen chef. Det
bygger på att personen som har uppdraget i de allra flesta fall själv bestämmer när, hur och
vad den ska göra och prioritera. Varken verksamhetsledaren eller styrelsen ska detaljstyra
men förstås hjälpa till vid olika prioriteringar. De kräver att den anställde i rätt hög grad är
sin egen arbetsgivare och ena stunden fundera på hur denne som arbetsgivare ser på det
hela och i nästa stund fundera på hur denne som arbetstagare ser på det och sen bestämma
sig för vad man tror blir bäst för alla parter. Vissa beslut kan man fatta själva, andra kan man
bolla med andra i organisationen och andra kan behöva föras till styrelsen för beslut. Det är
ett stort ansvar som gör jobbet komplicerat men också stimulerande och roligt.
Angående personalvård och företagshälsovård
Lagen säger att alla arbetsgivare ska ha företagshälsovård, SKUNK är anslutna till
Cityläkarnas företagshälsovård. SKUNKs övriga personalbefrämjande åtgärder är att de
anställda har flexibla och tillmötesgående jobb som hjälper dem att kombinera fritid och
arbete, vilket är både hälso- och motionsbefrämjande, de har fritt fika, de kan avvika från
jobbet i princip när de vill och de kan ha sina djur med på jobbet. Utöver det får de anställda
mat och trevliga och utvecklande aktiviteter med styrelsen som kans ses som de ideellt
arbetande.
Sjukskrivningsregler enligt kollektivavtalet

Lön för sjukdomstid enligt kollektivavtalet
1. När tjänstemannen på grund av sjukdom är förhindrad att arbeta och han eller hon inte
uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet vållat sjukdomen, betalar arbetsgivaren honom
eller henne vid fortsatt anställningsförhållande lön enligt följande, när
anställningsförhållandet fortgått utan avbrott:
− en månad, för dagen för insjuknandet och därpå följande nio vardagar
− fyra månader, för 4 veckor
− tre år, för 5 veckor
− fem år, för 6 veckor
− tio år, för 8 veckor
– ifall tjänstemannen är förhindrad att arbeta på grund av olycksfall som inträffat när han
eller hon utfört sina arbetsuppgifter.
2. Om arbetstagaren återinsjuknar i samma sjukdom inom 30 dagar efter att ha återvänt till
arbetet, beräknas den tid för vilken arbetsgivaren är skyldig att betala lön för sjukdomstid,
som om det var fråga om en enhetlig sjukdomsperiod.
Jämförelse kyrkans regler
1. En ordinarie lön för sammanlagt 60 av de första kalenderdagarna. (jmf med
landskapsregeringen, där de är 21 eller 28 dagar beroende på hur mycket man jobbat)
2. Därefter 2/3 av den ordinarie lönen för sammanlagt 120 kalenderdagar,
3. Efter detta upphör utbetalningen av lön, om man inte efter prövning beslutar att fortsätta
den. Efter prövning kan lön betalas ut till ett belopp av högst hälften (1/2) av den ordinarie
lönen för högst 185 kalenderdagar.

GDPR policy för SKUNK
Alla som är under 16 år måste ha samtycke från vårdnadshavare för behandling av
personuppgifter. De över 16 år måste också ge ett samtycke för att behandla
personuppgifter. GDPR definierar en personuppgift som ”Varje upplysning som avser en
identifierad eller identifierbar fysisk person.” Det betyder att en upplysning räknas som
personuppgift om du kan använda den för att identifiera en fysisk person (ej juridisk person),
antingen separat, eller tillsammans med någon annan uppgift som du eller någon annan har
om personen. Exempel på personuppgifter är t.ex. personnummer, namn (om det är unikt
nog för att identifiera en person), en adress, en bild, etc. Värt att notera är att
hälsoinformation som t.ex. allergier osv, räknas under GDPR som särskilt känsliga uppgifter
och behöver hanteras med extra varsamhet och endast för specifika arrangemang. I GDPR
omfattas även personuppgifter i e-post, vilket ingår i vad som brukar kallas ”ostrukturerade
data”. Inför bildpublicering ska föreningen dokumentera sitt resonemang avseende
avvägningen mellan föreningens och individernas intressen.
Samtycke
Samtycket ska vara aktivt, frivilligt, urskiljbart och det ska kunna återkallas. Bevisbördan för
att det finns ett samtycke ligger hos den personuppgiftsansvarige, varför vi anser det
lämpligt att samtycket ska vara i skriftlig form.
När ett samtycke inhämtas ska också information ges om vilka personuppgifter som kommer
att hanteras, hur länge de kommer att förvaras samt vilka som har åtkomst till dem.
Observera att lagen kräver att organisationen ser över att enbart relevanta personuppgifter
sparas, att personuppgifterna förvaras så säkert som möjligt och med åtkomst för så få
människor som möjligt. Vidare kräver lagen att organisationen har beskrivit ändamålen med
personuppgifterna samt har bestämt hur länge uppgifterna ska lagras. Hur länge de lagras
ska stå i relevant proportion till ändamålen för hanteringen av personuppgifterna.
Information ska också ges om att samtycket kan återkallas, hur man ska gå till väga om man
inte anser att hanteringen har skötts i enlighet med lagen samt att man har rätt att begära
tillgång till och rättelse, ändring eller radering av personuppgifterna.

SKUNK
Vad behöver SKUNK
Den information som SKUNK behöver är namn och kommun för medlemmar, frivilligt med
mejladress och telefonnummer, samt namn, mejl och telefonnummer till en
vårdnadshavare.
Inför aktiviteter behövs namn och ålder på deltagaren, frivilligt med mejladress och
telefonnummer, samt namn, mejl och telefonnummer till en vårdnadshavare. Även allergier
behöver informeras om.
Information om tillstånd att fotografera/filma/ljudinspelning för sociala medier, rapporter
och marknadsföring behövs också.

Hur samlas samtycke in
Samtycke för detta samlas in via en blankett som ska skrivas under av både deltagare och
vårdnadshavare om deltagaren än under 16 år. På blanketten finns information om syfte för
samtycket samt kontaktperson. Ett samtycke gäller tillsvidare.
Under aktiviteter bör deltagarna även upplysas om att dokumentation i form av olika media
kommer att ske och vem man kan prata med om man inte vill synas.
Media-material kan även komma att användas utan samtycke i det fall då SKUNKs intresse
för att visa upp verksamheten motiveras vara högre än personernas rätt till sina uppgifter.
Hur förvaras personuppgifterna
Blanketterna sparas i en pärm i en låst låda på SKUNKs kontor, ett register för medlemmar
på Onedrive där de anställda har åtkomst. Inför läger finns även namn och ålder, allergier
och kontaktuppgifter till deltagare och vårdnadshavare på googledrive. Media-material
lagras på Onedrive.
Dokumentationen sparas tillsvidare eller i minst tre år med hänvisning till redovisning.

SKUNKs Drogpolicy
Inledning och grundsyn
SKUNK är en intresseorganisation för skärgårdsungdomar målgruppen är 7-20 år men främst
gruppen 12 - 20 år. Intresse har dubbel betydelse, dels att bevaka skärgårdsbarn och ungas
intressen, dels att stärka, utveckla och arrangera fritidsverksamhet. SKUNK bygger i hög grad på
att ”Unga leder unga”, med stöd av vuxna när de behövs.
SKUNK är inte en organisation som arbetar med förebyggande verksamhet (vuxna ser att något
skrämmande kan hända och försöker därför ordna aktiviteter för att unga inte ska göra det; typ
ordna ett disko för att ungdomarna inte ska supa). SKUNKs verksamhet bygger på ett främjande
perspektiv som tar sin utgångspunkt i ungdomars egen organisering och rätt till rolig, stärkande
och utvecklande verksamheter. SKUNK har sedan starten 1989 haft som en självklar policy att
ALL verksamhet är alkoholfri för alla oavsett ålder och roll. Rökning har bara tillåtits för vuxna
och då på avskild plats.
Syfte
Policyn har tagits fram för att tydliggöra för samarbetspartners, nya engagerade i SKUNKs
verksamhet och andra intresserade hur föreningen ser på sitt självpåtagna uppdrag och för att
tydliggöra regler för verksamheten vad det gäller droger.
Mål
Att skapa drogfria miljöer/aktiviteter för barn och ungdomar.
Grundregler
• Ingen alkoholförtäring får förekomma vid SKUNKs egna aktiviteter. När SKUNK deltar i
andras aktiviteter där det förekommer alkohol väljer alla de alkoholfria alternativen oavsett
ålder.
• Rökning är bara tillåtet för vuxna (över 18 år) och då i avskildhet.
• Vid läger och resor sänds den som bryter mot alkoholreglerna snarast hem på egen bekostnad.
Vid mindre förseelser beroende på oförstånd ska ledarna diskutera detta med den/de berörda.
Exempel på sådant kan vara en vuxen som väljer mellanöl till lunchen, eller en vuxen som
köper ut ransonen på färjan när han/hon reser på SKUNKs bekostnad.
• Ledarna för varje arrangemang ansvarar för att reglerna följs.
• Verksamhetsledaren eller styrelsen tar tag i frågor som kan handla om att vidarebefordra
utvärderingar av deltagande i arrangemang där alkohol förekommit.
Förebyggande arbete
SKUNKs förebyggande innefattar främst att alla ledare som engageras informeras om föreningens
drogpolicy och de tankar som ligger till grund för den.

Mariehamn den 2/10 2007
SKUNKs styrelse
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