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Förord
PAF-bidragsbeslutet 2017 blev enbart 40 000 € till verksamheten vilket innebar att en
ungdomscoach inte längre kunde Minansieras. Trots att SKUNK redan från början
argumenterat för ungdomscoachen som en långsiktig satsning då projektet ville visa att
en coachverksamhet är en viktig regionalpolitisk insats för regionen. Det har trots detta
inte gått fram utan landskapsregeringen hänvisade vid avslaget till att verksamheten nu
måste ingå i den ordinarie verksamheten. Det föreningen vet är att det är omöjligt att
Minna någon med utbildning och erfarenheter som vill/kan arbeta deltid och som ska
klara av att jobba i en region med geograMiska svårigheter som ”äter” tid. Efter avslaget
inleddes intensiMierat arbete med kommunikation med handläggaren, ny ansökan, besök
hos Skärgårdsnämnden och uppvaktning av Landskapsregeringen. Verksamheten syddes
under våren ihop med hjälp av att den anställda ungdomscoachen började studera och
kunde jobba halvtid plus att de två EVS-volontärerna var inskolade och tillsammans
kunde göra insatser. På hösten tappade verksamheten fart och det blev också tyngre för
RIBS projektledare som blev ensam kvar tillsammans med verksamhetsledaren, som
bara jobbar några timmar i veckan. Ett försök med att få en volontär kopplad till RIBS
projektet genom IVY ”Interreg volounteer Youth” gjordes, ansökan gick igenom men det
var svårt att hitta en lämplig person. I december hittade verksamhetsledaren en
kompetent och intresserad person från Spanien som gjorde internship på en
ungdomsgård i Sverige och kontrakt skrevs för start i början av januari. Året har pendlat
mellan uppgivenhet för att den organisation som byggts upp nu raseras, samtidigt som
verksamheten ständigt utvecklas och engagerar.

Verksamhetsledning
Styrelsen har haft 11 möten under året. Övriga kontakter med/i styrelsen har skett via
Skype, telefon, styrelsens Facebook-grupp och e-post.
Ordinarie ledamöter
Suppleanter
Moa Rytterstedt ordf
Christoffer Nordlund
SoMia Lahtinen vice ordförande
Jacob Helin
Desiré Karlsson 2:a vice ordf
Linnea Grahn
Emilia Engblom
Alexandra Näfverborn
Julia Gustavsson
Sonja Pettersson
Årsmöte hölls den 4 mars på ABF-föreningshus i Mariehamn.
Verksamhetsledning och anställningar
Under 2017 har styrelsen köpt verksamhetsledartjänst av Mia Hanström,
Utskärgårdstjänster AB Kumlinge. Verksamhetsledarens arbetstid har legat på i snitt
12,40 timmar per vecka, i dessa ingår att jobba med hemsidan, handleda personal och
volontärer och projektering av nya projekt, utöver verksamhetsledning. Det är något
mindre tid än 2016 (12,50). Till det kommer 74 timmar för RIBS Åland Camp och 63
timmar under KulTur-dagen för alla högstadier samt läger i Kökar.
Konkurrenskraftsavtalet som regeringen drev igenom gällde även SKUNK som valde att
de anställa skulle använda de 24 timmarna till att förkovra sig.
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Ekonomihantering har köpts av Maria Malmberg, JanMar ab Enklinge och bokföringen
sköts via webbsystemet Briox.
Projektet Ungdomscoach Mick inget fortsatt stöd som ordinarie verksamhet trots
omfattande insatser för att beskriva och synliggöra dess värde. Styrelsen beslutade ändå
att anställa Rebecca Mattsson på deltid ett halvår, då hon kunde kombinera det med
deltidsstudier till ungdomscoach på Tollare folkhögskola, de bedömde att ekonomin
tillät detta med hjälp av gamla överskott. Rebecca jobbade sen på timmar under
sommaren för att slutredovisa EVS. De 2 EVS volontärerna Mykola Turko och Laurie
Racineux slutade sina volontäruppdrag i slutet av juli.
Emelie Hanström har fortsatt arbetat heltid med projektet RIBS där även Kairi Joesalu,
Interreg Consulting OÜ, har som köptjänst engagerats som Financial Manager. Inom RIBS
har olika experter anlitats för olika workshops.
Maja Sundblom har en timbaserad anställning för projektet KulTur 2017/2018.
SKUNK har haft företagshälsovård genom avtal med Cityläkarna.
Medlemmar
Föreningen har idag ett tiotal betalande medlemmar (föreningen har inte en fungerande
medlemsvärvning och kräver inte medlemskap för att delta i aktiviteterna), 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 verksamhet. Det Minns ett praktiskt problem med att få
unga att betala in medlemsavgift som färeningen inte hitta någon bra lösning på.
Kommunernas och skolornas stöd
SKUNK har fått bidrag från samtliga skärgårdskommuner utöver det in natura som
lokaler och annat ger. Det Minns 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. SKUNK valde att inte begära mer än max 1200 € då
risken var för stor att inga pengar alls fanns för den lokala verksamheten. 2017 betalade
Brändö 1200 € Föglö, 1200 € Vårdö 900 € Kumlinge, 800 € Kökar 300 €, Sottunga, 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 januari – augusti hyrdes även två kontorsplatser för EVS –
volontärerna.
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Information
Ungdomscoachen har varit den viktigast informationskanalen både till unga och vuxna
men också till samarbetspartner. De kommunala infobladen har använts som
informationskanal då dessa går direkt hem i brevlådan och når alla skärgårdsbor. Vidare
används mail och Facebook. På Facebook har SKUNK en egen sida och en grupp för
intresserade. Verksamhetsledaren sköter SKUNKs hemsida som fungerar som en
anslagstavla och dokumentationsbox för intresserade, där Minns bland annat rapporter
att laddas ned. SKUNK har vid ett Mlertal tillfällen Migurerat i radio och tidningar. SKUNK´s
Podcasts Minns på Ålandskanalen som drivs av ABF. Filmer av olika slag Minns på SKUNKs
Youtube kanal och SKUNK har ett eget Instagram konto.
Internationalisering för tredje sektorn - fortbildning för personal och styrelse
2018
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 Minns utrymme för 24
personer att åka ut till 4 olika länder för att tillsammans lär nytt.

Läger och seminarier
◊

Escaperoom aktivitetsdag, i samband med årsmöte 4 mars. Deltagare: 8.

◊

LANhelg, 27-29 januari på Föglö. Deltagare: 8

◊

Ideworkshops 28/2-2/3 med Kökar och Föglö skola på Kökar, med Brändö och
Kumlinge skola på Brändö samt en gymnasieklass. Experter från Sverige höll två
timmars workshop.

◊

Multiculturellt camp i Vårdö, 31 mars - 2 april med Loima kommun där deras och
våra EVS volontärer planerade och genomförde lägret med stöd av UC. Deltagare: 14
från Åland 10 från Loima.

◊

Filmläger på Kumlinge, 18–20 juni Emelie, Laurie och Oliwer Bäcklund från RIBS
höll i lägret med 8 deltagare från Kökar, Kumlinge, Asterholma, Lappo och fasta
Åland.

◊

Podcast, 22 juni, Emelie var till Rädda Barnens ungdomsambassadörer och pratade
podcast.

◊

Ungdomsfestival på Gotland, 21–23 juli från SKUNK deltog tre ungdomar och
Emelie som ledare. De dokumenterade en integrationsfestival, intervjuade och
Milmade.

◊

Demokratirunda i skolorna med Respektspelet,
Brändö från åk 3-9 27 elever 23 mars., Föglö åk. 5-9 22 mars och på Kumlinge åk 7-9
20 mars. I samband med resan hade ungdomscoachen möte med elevrådet.
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◊

Sommarhäng på Gregersö, Laurie deltog 2 veckor Mykola en vecka i juli. De gjorde
en Milm om verksamheten som var tänkt att användas nästa år för att sälja in lägret
som är just ett sommarhäng. Filmen försvann i tekniskt strul.

◊

Sommarläger för SKUNK 11–13 juli på Gregersö lägergård; 2 deltagare från
skärgården och ca 20 andra övernattade.

◊

Goodbye party EVS-avslutningsfest, 18 juli, 19 deltagare från Föglö, Kumlinge,
Kökar, Sottunga och Vårdö.

◊

Film och dansläger på Utö 8–10 september. 4 tjejer från Åland åkte med Emelie till
Pargas och Utö för att delta i en Milm och dansläger. Totalt 13 deltagare.

◊

International Camp Gotland, 5–8 oktober i Fårösund, 8 deltagare och Mykola och
Emelie som ledare. Det tredje internationella lägret i RIBS.

◊

Mobbning på nätet & IRL 1–2 november, RIBS i samarbete med Rädda Barnen.
Tjejer från Stockholm och Gotland besökte Åland och höll föreläsningar i skolor.

◊

Gamingläger på Kumlinge, 17–19 november med Tommy Bergström som expert
och Emelie som ledare. 6 deltagare från 3 kommuner.

◊

Julglögg och Lost Inn, 27 november, 9 deltog.

◊

IVY Inter reg Youth, 28 november, besök av Joanna Rengel som börjar som volontär
efter julen och ett halvt år.

◊

Information om volontär möjligheter har hållits för yrkesgymnasiet och på Rädda
Barnens ungdomskaffé.

Ridverksamhet
Ridintresset har minskat drastiskt. Flera försök till aktiviteter har ställts in de senaste
åren.
* Riddag på Stall Konvaljbacken, 28 maj Deltagare: 7, (5 yngre och 2 lite äldre).
Alexandra Näfverborn engagerades som hjälpledare.
Riddagen i augusti blev inställd pga för få deltagare.

Kampanjen Rädda Ungdomscoachen (UC)

SKUNK har från projektets början argumenterat för UC som en långsiktig satsning där
projektet skulle visa vilken skillnad denna satsning kan göra för regionen, men vi
ansökan om att få bidrag till en permanent UC Mick SKUNK avslag, den påvisade
skillnaden togs ingen hänsyn till då avslaget motiverades med att: "Projekt har generellt
en tendens att vilja övergå i ordinarie verksamhet per automatik men för egen del förordar
jag inte sådant. Jag utgår ifrån att ungdomscoachen som projekt har givit er nya
erfarenheter och kunskaper som ni åtminstone delvis kan ta med er i den ordinarie
verksamheten och enligt egna beslut använda det ordinarie bidraget till. Det är enligt min
mening det som såna här utvecklingsprojekt är till för."
Efter avslaget i Paf ansökan Mick SKUNK kommat till Skärgårdsnämnden 15 februari och
efter detta gjordes en ny ansökan med projektplan på 3 år, med större inriktning på
näringslivet, som skickades till landskapsregeringen. Den avslogs den 23 maj.
Då startades en namninsamling som samlade 307 namn och en uppvaktning av
regeringen gjordes den 1 juni.
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Projektet RIBS – Rolling Images and Business Startups

RIBS är ett Central Baltic projekt om entreprenörskap och digitala medier. För SKUNKs
del handlar det om uppsökande verksamhet och att erbjuda kurser, workshops
aktiviteter och läger för högstadieungdomarna. En del är även att nå ut till gymnasiet,
vilket visat sig svårare än vad vi väntat. Förutom de lokala aktiviteterna har RIBS
internationella utbyten tillsammans med de andra organisationerna som är med i
projektet. Nu har 2,5 av 3 år gått 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. Se rapport i bilaga.

EVS – Europeisk volontärtjänst

SKUNK projekt Craft of Project avslutades under sommaren. Laurie Racineux från
Frankrike och Mykola Turku från Ukraina har haft stor betydelse för SKUNKs
verksamhet, som blivit mer internationell men också berikats på många sätt genom
personresurserna. Ett embryo till EVS ofMice har startats. Målsättningen med projektet,
att visa unga i skärgården möjligheter med Erasmus+, vikten av internationella
kontakter, språkträning och stärka SKUNKs verksamhet, har uppnåtts.
Tillsammans med UC arbetades det fram en ny ansökan för EVS 2017, men den Mick inte
tillräckligt många poäng för att bli godkänd. EVS perioden avslutades med ett Godbye
party i Vårdö där volontärerna avtackades och även ungdomscoachen Rebecca Mattsson,
som också slutade. Besöken i skolorna har varit mycket uppskattade, bland annat
medverkade volontärerna i en internationell temadag i Brändö, ordnade övernattningar
på skolorna och ”efterskolan” aktiviteter, utöver att Minnas med på raster och i den
allmänna skolverksamheten. Rapport Minns i bilaga.

Erasmus+ utbyten
Present Simpel Future Perfect, Erasmus+ ledarutbildning/utbyte
En metodkurs, arrangerad av Open Sense att jobba med personutveckling för unga
arbetslösa eller boende på landsbygden. Utbildning i Lettland 7 dagar i juni, lokalt arbete
uppföljning i 4 dagar i augusti i Bosnien. En äldre ungdom deltog från SKUNK.
Medverkande länder: Lettland, Rumänien. Estland. Serbien. Bosnien Hercegovina och
Litauen.
Step forward, Erasmus+ ledarutbildning/utbyte
På tredje försöket Mick AENAO (Center of non formal education) i Thessaloniki, Grekland,
stöd för att förverkliga projektet Step Forward, som var en 9 dagar lång utbildning för
att utveckla kompetensen i att skapa och genomföra internationella projekt, där SKUNK
varit en av partnerna. Den 22-30 November åkte 2 äldre ungdomar från Rädda Barnen
och en person från SKUNK på utbytet. Medverkande länder: Greece, Armenia,
Azerbaijan, Latvia, Egypt, Finland, Algeria, Georgia, Romania, Bulgaria and Italy.

Digitalt ungdomsarbete

För att stärka SKUNKs digitala ungdomsarbete bjöd SKUNK in Verke för att lära mer om
hur Finland, som ligger i framkant med att stärka det digitala ungdomsarbetet, gör.
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Därför ordnades utöver egna samtal en föreläsning på temat: Vad är och varför
digitaliserat ungdomsarbete, där Verke gav svar på Varför, Vad? Hur? I samarbete med
Rädd Barnen + ABF den 16 mars. På dagen deltog 9 ungdomsarbetare och på kvällen 2
politiker.
Digital youth work in Makerspaces, Luxemburg, Erasmus+ utbildning där Emelie
deltog under en vecka den 3–8 juli. Veckan innehöll praktiskt kunskap om maker spaces
samt diskussioner och studiebesök. Deltagare från 15 länder.
SKUNK har därefter köpt in programmeringsutrustningen Makeymakey och hållit
workshops på läger och seminarier samt på Kodarklubbens mässa i Mariehamn.

KulTur kulturprojekt 2017 - Finland 100 år

Ansökan gjordes till Kulturdelegationen, Kulturfonden och Konstsamfundet för
Kulturpaket vilka alla gav avslag. Men projektet Mick stöd från stiftelsen Emilie och
Rudolf Gesellius fond och William Thuringsstiftelse med sammanlagt 3000 €. För
dessa pengar och i samspel med RIBS genomfördes en KulTur cirkus på Kökar för
samtliga skärgårdens högstadier den 15 september samt ett läger efterföljande
helg. På Kulturcirkusen kunde eleverna pröva på drönare, grafMiti, 3D skrivare,
digital musik, hantverk, jobba med entreprenörskap och träffa företagare.
Rapport i bilaga.

Övrigt

* Rebecca Mattsson valdes av regeringen till en arbetsgrupp VOLT under Nordiska
minister rådet på temat kultur och språkprogram för barn och unga.
* Get the deal tävling, i Åbo/Pargas. Emelie deltog som coach.
* Central Baltic Dag 20–21 september, SoMia och Emelie var och presenterade RIBS på
Alandica. Mia deltog i nätverksmiddag.
* Förfrågningar om att delta i samarbeten med olika organisationer kommer
relativt ofta t ex Science camp i London och en ungdomsorganisation i Zambia.
* Forum för samhällsutveckling, 19 maj, Bärkraft Åland arrangerade en temadag för
att stärka det gemensamma arbetet i och med den långsiktiga utvecklings- och
hållbarhetsagendan för Åland. På forumet föreläste Mia, SKUNKs verksamhetsledare på
temat Ideellt engagemang, där hon bland annat lyfte fram SKUNK och Åland Camp i
Lappo som exempel.
* Nätverket mot Rasism, hade ett möte 17 januari, därefter ett möte om kränkningar på
nätet, Mia deltog.
* MUA rapporten, har delvis översatts men behöver en hel del mer arbete för att bli
begriplig, kan vara ett kommande volontärarbete.
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* Kortrutt, Ålands natur och miljö kontaktade SKUNK angående kortrutt. SKUNKs åsikt
om kortrutten är att den måste säkerställa att personer utan bil ska kunna använda
traMiken.
* Fadderverksamheten, SKUNK har idag ett 10 tal faddrar som anlitas vid behov, under
året har Mlera av dem tillfrågats och engagerats i olika former av verksamheter som t ex
anställningar, lägerledare, översättare, rådgivare och workshophållare. Behov Minns att
tydliggöra och strukturera verksamheten.
* EU revision, (stickprovskontroll) av RIBS projektet för period ett. Endast några små
felräkningar hittades.
* Information om SKUNK och tredje sektorn, för samhälleliga och social linjen
tillsammans med Rädda Barnen. Ca 15 elever och en lärare besökte ABFs föreningshus.
* Akademisk konferens med fokus på Open Youth Work den 19 – 20 januari i
Litauen, Mia och Emelie skickade in varsitt ”paper” till konferensen. Mias ”paper” blev
antaget för att det hade direkt fokus på Open Youth Work. Mia medverkade med en
föreläsning och lämnade en längre text på engelska med utgångspunkt från MUArapporten.
* Gif-utställning, under ett läger på Kökar skapades gifar som sen skickades in till en
tävling som NIPÅ ordnade. Oskar Strands bidrag blev utvalt att vara med i utställningen.
* Nordiskt baltiskt möte, EUs European Youth Information and Counselling Agency
(ERYICA) och Solna UngInfo arrangerade ett informations och nätverksamöte i Solna,
6-7 november. Mia deltog.
* Framtidsmöte Hållbarhet - Treårigt nordiskt projekt för aktiva unga,
Regeneration 2030, SKUNK har varit med på några möten och beslutade att SKUNK går
med i samarbetet utifrån de resurser vi har.
* Uppmaning till LR att fortsätta arbetet med unga och demokrati, insändare i bägge
tidningarna i oktober.
* Utbildning i Ungdomspolitik, Mia har gått en webb utbildning MOCC Essentials of
Youth Policy arrangerad av European Commission and the Council of Europé.
* Dialogmöte om psykisk ohälsa bland barn och unga på Åland, 22 november. Mia
deltog.
* Skärgårdsnämnden, möte om digitalisering av skärgården och distanskommunikation 15 februari. Mia på Skype, Emelie IRL. Presentation av läget för
ungdomscoachen.
*Nätmobbningsgruppen, RIBS projektledare har deltagit på några av mötena kring
nätmobbnings där Rädda Barnens internetansvariga är sammankallare.
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* Robotprojektet
Att skaffa utrustning och köpa in experter för att skapa möjligheter att lära
programmering och teknik. Stöd har fåtts från Svenska Folkskolans vänner och
Konstsamfundet, projektet genomförs 2018.

Projekt och ansökningar som inte fått stöd
* Projektansökan för Leader paraplyprojekt 2017-2018
Projektets syfte: Att genomföra leaderprojekt i varje skärgårdskommun, att bygga upp
en varaktig struktur för att stärka engagemang och förankring till sin hembygd, att
främja ett entreprenöriellt tänkande, att stärka samarbete mellan kommunerna, så att
vissa aktiviteter kan göras i olika former av samarbete, att erbjuda utbildning i
projektmetoden och leadermetoden i alla skolor.
När ansökan var klar visade det sig att SKUNK fått felaktig information och att formen
för projektet inte gick att göra. Ansökan avslogs.
* Ansökan till Kulturfonden för Sverige och Finland för att göra en studieresa till
Sverige. Ändamål: För att utbilda ungdomar genom studiebesök och seminarium på
temat digitalisering och demokrati i teori och praktik. Syftet var att skapa inspiration och
kunskap och stärka våra kontakter och nätverk. Ansökan Mick inget stöd.
* Valideringsprojekt, pga av resursbrist tackade SKUNK nej till att delta i ett projekt
som Fritidsforum och Settlement rörelsen har för avsikt att söka medel för.
* Att utveckla ungdomsarbete, NGO Trinus i Ltauen sökte Erasmus+ KA2, med
SKUNK som partner. Ansökan Mick inte stöd.

Rapporter

EVS projekt, slutrapport.
RIBS rapport.
KulTur – Finland 100 år rapport.
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