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SKUNK  

skärgårdsungdomarnas intresseorganisation  
 

Inledning 
 
SKUNK är en intresseorganisation för skärgårdsungdomar med målgruppen 7–25 år dock 
främst för gruppen 12–20 år. 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. Verksamheten bygger i hög grad på 
konceptet ”unga leder unga” men också på att organisationen engagerar kompetenta vuxna 
för olika ändamål. SKUNK leds av en styrelse där de flesta medlemmar är mellan 15–22 år.  
 
Synsätt 
Ett aktivt ungdomsarbete i skärgården ger större förutsättningar för en levande skärgård i 
framtiden. Samtidigt är ungdomar inte bara framtiden utan de är även nu och har därför rätt 
till jämlika förutsättningar med andra åländska ungdomar. 
För att skärgården ska utvecklas positivt behövs det invånare som är kreativa, 
företagsamma, innovativa och framförallt engagerade i skärgårdens utveckling. Därför ska 
ungas engagemang uppmuntras och fångas upp på ett tidigt stadium. Engagemang föder 
engagemang. Att engagera istället för att aktivera ungdomar ställer stora krav på 
ungdomsarbetet. Ungdomsarbete är ett kunskapsområde, och kvalitativt ungdomsarbete 
har ett tydligt mål och syfte med sin verksamhet vilket kräver utbildning. Unga behöver 
trygga vuxna runt omkring sig som de kan anförtro sig åt, utöver sina föräldrar och lärarna i 
skolan. SKUNK menar att skärgården med sina geografiska hinder behöver en 
Ungdomscoach för att ha en kontinuerlig kontakt och möjlighet att bygga ett förtroende, 
men också för att skapa jämlika möjligheter för ungdomar bosatta i skärgården att ta del av 
aktiviteter och resurser som finns samt att skapa nya. Erfarenheter från andra 
glesbygdsområden visar att satsningar på barn och ungdomar är en av de viktigaste insatser 
man kan göra för att stärka en region. Ungdomar som känner att deras idéer och initiativ blir 
tillvaratagna och satsade på, mår bättre, har större framtidstro och engagemang och 
chansen att de blir goda ambassadörer och kontakter på de orter de i framtiden bor på ökar 
och det skapar förutsättningar för att de kanske väljer att flytta tillbaka efter studier i 
framtiden.  
 
 
Verksamhetens syfte och metoder 
Verksamheten ska syfta till att öka ungas delaktighet och engagemang genom att fånga upp 

Preliminär 
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idéer och initiativ samt att träna unga i att formulera och uttrycka åsikter inom olika 
samhällsfrågor. Genom att diskutera med andra utvecklas förmågor som lyhördhet och 
kritiskt tänkande. Verksamheten ska även främja ungas utveckling inom kultur och fritid 
genom att introducera olika aktiviteter. Ungdomscoachen kommer att uppsöka skolorna 
regelbundet och informera i klasserna om olika arrangemang som är på gång samt bidra 
med olika aktiviteter och samtal. Erfarenheterna visar att direktkontakt med ungdomarna är 
avgörande om de ska åka iväg på olika arrangemang eller prova på nya aktiviteter. 
Ungdomscoachen kommer även att träffa elevrådet och dess handledare för att stötta dem 
och coacha dem att använda den plattform som elevrådet är för att förverkliga olika idéer. 
En viktig del i verksamheten är att sammanföra ungdomar över kommungränserna genom 
olika läger, resor och andra arrangemang.  
 

SKUNK arbetar för: 
- att förbättra skärgårdsungdomarnas möjligheter till stimulerande fritids- och 

kulturverksamhet 
- att stärka ungdomars engagemang och ansvarstagande i frågor som rör dem själva 
- att bevaka skärgårdsungas intressen och stärka ungdomars inflytande på 

utvecklingen i skärgården 
- att förändra vuxnas syn på ungdomar så att de ses som resurser i samhället 
- att stärka gemenskapen mellan ungdomar från olika delar i skärgården, men också 

mellan ungdomar från hela Åland och resten av världen 
- att stödja samarbete i olika former för att utveckla och utöka ungas möjligheter till 

stimulerande och intressanta fritidsaktiviteter, med utgångspunkt i ungdomarnas 
egna idéer och medverkan 

 

Genom: 
- att ge skärgårdsungdomar inom olika intresseområden bättre möjligheter till utbyte 

med ungdomar inom och utom skärgården 
- att fortgående föra diskussion kring ungdomspolitik, ungdomskultur och 

skärgårdsungdomars behov och önskemål 
- att ta initiativ till projekt som stimulerar och utvecklar ungdomsverksamheten i 

skärgården 
- att stödja och uppmuntra föreningar och kommunerna till verksamhet för barn och 

ungdomar 
- att genom samarbete mellan skärgårdskommunerna, föreningar och andra 

ungdomsintresserade ge barn och ungdomar ett större utbud av aktiviteter och 
möjligheter att engagera sig 

Ordinarie verksamhet 2019 
 
Anställningar 
Verksamheten samordnas av en verksamhetsledare som köptjänst. Denne samordnar, 
administrerar och utvecklar verksamheten tillsammans med styrelsen och är ett pedagogiskt 
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stöd för styrelsen, olika anställda och volontärer. Styrelsen utbildas kontinuerligt bland 
annat i föreningskunskap och ledarskap. 
En ungdomscoach är anställd på heltid, denne arbetar uppsökande, samordnande, 
engagerande och kan initiera och ansvara för olika projekt. 
Vid behov anställs projektledare och experter för att genomföra olika projekt och 
aktiviteter. 
 
Ungdomscoachen 
Ungdomscoachen ska jobba med lokal uppsökande verksamhet, samordning, inspiration och 
stöd. Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt till såväl fysisk som psykisk och social 
utveckling. I skärgården bor det drygt 200 barn i ålder 7 till 15 år. Skärgårdens geografiska 
läge gör att man inte kan organisera barns och ungdomars fritids- och utvecklingsmöjligheter 
på samma sätt som man kan på större ställen. I städer har man ett stort föreningsliv som tar 
tillvara på många intressen, man har ungdomsgårdar, en närmare tillgång till fältare och väl 
utvecklade kultur- och idrottsmöjligheter. Då dessa möjligheter inte finns i skärgården är det 
extra viktigt med en ungdomscoach som bedriver en främjande, uppsökande verksamhet 
som är anpassad till skärgårdens förutsättningar. Det innebär att det måste finnas minst en 
person som jobbar med detta på heltid, det krävs kontinuerlig kontakt med ungdomarna för 
att få den tillit som behövs för att unga ska vilja delta på aktiviteter samt att man möts i 
ungdomarnas egen miljö, det vill säga i skärgården. Därmed går en del tid åt till att resa. 
Satsning på en ungdomscoach är inte bara en rättighetsfråga utan är även viktig för 
skärgården ur ett större perspektiv. Avfolkning är ett stort problem i samtliga 
skärgårdskommuner. Alla kommuner arbetar för att öka inflyttningen, speciellt av 
barnfamiljer. Om skärgården ska kunna locka fler barnfamiljer att flytta ut i skärgården så är 
barnens fritid en viktig faktor.  
*se bilaga för en mer utförlig beskrivning av ungdomscoachens syfte och betydelse. 
 

Ungdomscoachens uppdrag 
- Ungdomscoachens ska jobba uppsökande i skärgårdens skolor, skapa relationer med 

ungdomarna och fånga upp såväl möjligheter som problem. 
- Ungdomscoachen ska engagera, inte aktivera ungdomar. Genom att inspirera och 

finnas till som bollplank hjälper ungdomscoachen ungdomar att själva förverkliga 
sina idéer och organisera sig.  

- Ungdomscoachen ska vara spindeln i nätet som ser till att sammanföra ungdomar 
över kommungränserna och kan vara en kontaktyta för andra föreningar när de ska 
ut i skärgården så att deras besök kan bli mer effektiva och bättre.  

- Ungdomscoachen ska fungera som ett stöd mellan ungdomarna och politikerna i 
kommunerna respektive landskapsregeringen. 

 

Information och kommunikation 
Att via ungdomscoachen nå ut direkt fysiskt och virtuellt till alla barn och unga i skärgården 
är de viktigaste kanalerna. Den kompletteras med kommunblad, affischer till högstadierna 
och sociala medier. SKUNK har en aktiv hemsida som både synliggör vad som är på gång och 
samlar dokumentation. 
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Aktiviteter och ungdomsarbete 
Basverksamheten för SKUNK är läger och seminarier samt aktivitetsdagar. Lägren hålls 
främst på olika platser i skärgården. Som verktyg för att nå ut och lära känna ungdomarna 
arrangeras aktiviteter under raster och efter skolan. Aktiviteterna efter skolan kan både 
hållas för ungdomar i en specifik kommun (då sker något liknande oftast i alla kommuner 
över en tid) eller för alla intresserade. Emellanåt sker aktiviteterna på fasta Åland i samband 
med skolbesök eller liknande. SKUNK strävar efter att ha avgiftsfria eller låga avgifter så att 
alla ska ha möjlighet att delta. Aktiviteterna har olika inriktningar och teman som till 
exempel ridning eller kultur. SKUNK ska även fortsätta samarbetet med föreningen 
Storbåten Cajsa. SKUNK strävar efter att hitta samarbeten med olika organisationer på 
Åland.  
 
Ett arbete med att fortsätta hålla kontakten med gymnasieungdomarna som flyttar från 
skärgården finns genom olika aktiviteter riktade speciellt mot dem. 
 
Att resa utanför Åland för att få se och uppleva andra platser och människor är en viktig del i 
att kunna förstå sitt eget och andra samhällen. Det ger nya perspektiv och erfarenheter och 
är en möjlighet att kunna pröva på sådant som inte är möjligt på närmare håll. SKUNK 
arrangerar resor i olika syften och mål som tillexempel studieresor och upplevelser. 
Studieresorna kan handla om att antingen ta del av andras erfarenheter av att leda, 
arrangera och utveckla ungdomsarbete eller lära och diskutera en aktuell frågeställning eller 
ett tema som intresserar och berör ungdomar.  
 
En del av SKUNKs verksamhet handlar om att på olika sätt inspirera, stötta och utveckla 
elevrådsverksamheten i skärgården. Detta kan ske genom utbildning för att öka kunskapen 
om elevers och ungdomars rättigheter både bland dem själva och omgivningen. Målet är att 
ungdomar genom elevråden ska vara med och förbättra skolan och göra den mer 
demokratisk och att elevråden och ungdomar också ska ses som en resurs i lokalsamhället. 
 

Verksamheterna har som mål: 
- att ge möjlighet till utveckling som individ 
- att ge möjlighet att pröva på olika typer och former av fritidsaktiviteter 
- att ge möjlighet att fördjupa kunskaper och färdigheter i olika verksamheter och 

aktiviteter 
- att ge möjlighet att träffa andra ungdomar med liknande intressen 
- att ge möjlighet att träffa och lära känna andra skärgårdsungdomar, men också andra 

ungdomar 
 

Transporter och resebidrag 
SKUNK ger resebidrag till ungdomar i skärgården så att de kan delta i tillfälliga kultur-, fritids- 
och idrottsaktiviteter på fasta Åland eller i andra skärgårdskommuner. Samarbete över 
kommungränserna premieras. Bidrag kan också ges för att uppmuntra till utbyte mellan 
kommunerna och möjlighet till utbyte utanför skärgården. Två kommuner 75% tre 
kommuner 100 %. Vid de aktiviteter som SKUNK arrangerar, planeras resor så att deltagarna 
kan ta sig till och från färjor på andra öar än den de bor på och med båttaxi i de fall tiderna 
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eller resvägarna blir alltför långa och komplicerade. Resor till SKUNKs arrangemang 
subventioneras helt. Skapa med likvärdiga förutsättningar för de i skärgården att vara med 
på olika aktiviteter.  
 
 
Internationella utbyten, verksamheter och volontärer 
SKUNKs internationella verksamhet ska stärka ungdomarnas självkänsla, motverka 
främlingsfientlighet/främlingsrädsla, motivera språkinlärning och skapa kunskap, 
erfarenheter och kontakter. SKUNK ska skapa möjligheter för skärgårdsungdomar och andra 
ungdomar till bra internationella utbyten.  
SKUNK ska ta vara på möjligheter för olika internationella ungdomsutbyten, träffar, resor 
och aktiviteter, bland annat inom EUs Erasmus+ program och Solidarity Corps. Så som 
volontärer.   
SKUNK ska arbeta för att ett stärkt nordiskt samarbete utvecklas. 

Projekt 
 
SKUNK söker alltid möjligheter att utveckla nya projekt, kontakter, mötesplatser och 
möjligheter och kommer även detta år söka nya projekt. 
 
Idrottsmöjligheter för skärgårdsungdomar 
I hälften av skärgårdens kommuner finns ingen idrottsförening vilket gör att de ungdomar 
som bor i de kommunerna inte får del av de resurser som regeringen via PAFmedel satsar på 
idrott. Detta utöver att stöden är designade för att huvudsakligen passa idrottande på fasta 
Åland, är en orättvisa som SKUNK i över 10 år har påpekat. 2013 beslutade Ålands 
landskapsregering att Ålands Idrott som fördelar idrottsmedlena på Åland får extra pengar 
för verksamhet i skärgården. Varken i praktiken eller vid de möten som hållits under senaste 
året ser vi att något hänt för att inte unga boende i skärgården längre ska diskrimineras på 
idrottsområdet.  SKUNK ämnar fortsätta arbetet för att skärgårdens barn och unga ska få 
jämlika idrottsvillkor som övriga Åland bland annat genom att försöka få Åland Idrott att 
göra speciella insatser för de unga som bor i skärgården. 
 

Digital verksamhet 
Fortbilda personal och organisation. Makerverksamheten växer stort i Europa. Gaming är 
utbrett bland ungdomar och där finns mycket att utveckla kring ungdomsarbete. Det digitala 
ungdomsarbetet är en viktig del av att arbeta mot en geografiskt spridd grupp och är något 
som ständigt behöver utvecklas. En resa till Dreamhack i Jönköping för ungdomar och ledare 
för att se det senaste vad det gäller spel. Ett utbildningstillfälle på Åland eller på annan plats 
kring digitalt ungdomsarbete. 
 
Besök till Dreamhack 
DreamHack är världens största datorfestival. DreamHacks kärna och ursprung är LAN-partyt, 
med de två stora svenska festivalerna DreamHack Summer i juni och DreamHack Winter i 
november som är på Elmia i Jönköping. På Elmia skapas 10 000 LAN-platser där man bland 
annat kan möta världsstjärnor inom E-sport och Cosplay. Gaming är ett intresse hos många 
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unga och en dröm för en del är att få delta på DreamHack, det är dock svårt för unga på 
Åland att åka till Jönköping själva för att delta. SKUNK vill möjliggöra för att unga ska få ett 
tillfälle att träffa och uppleva andra med samma intresse genom en resa till DreamHack i 
Jönköping.  
 
Kul Tur 2019 
Fortsätta att utveckla kulturverksamheten för barn och unga i skärgården tillsammans med 
skolorna genom Kul Tur – kulturprojektet. 2019 skulle kulturtemat vara hantverk med 
hantverksworkshops i alla skärgårdsskolor samt ett läger per termin. Projektets syfte är att 
ge unga i skärgården en bred erfarenhet av olika kulturuttryck och kulturformer. 
Grundtanken för projektet är att erbjuda unga nya upplevelser på hemmaplan.	Innehållet i 
skolaktiviteterna skräddarsys efter varje skolas önskemål och behov och kommer att ledas 
av en kulturutövare, skolan och SKUNK. Varje aktivitet är tänkt att pågå i två dagar så att alla 
unga får en chans att dels pröva på̊ men även fördjupa sig i ämnet. Lägren ordnas efter 
ungdomarnas önskemål om aktiviteter kopplade till kultur och hantverk.  
 

Internationalisering tredje sektorn Åland 
SKUNK har genom ABF-Åland, Arbetarnas bildningsförbund rf och tillsammans med Ålands 
Natur och Miljö, Regnbågsfyren och Rädda Barnen fått stöd från Erasmus+ för ett 
fortbildnings projekt för personal och ideella ledare. Utbildningen har 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.  
Utvecklingen går fort, det är en stor utmaning idag för föreningslivet att hänga med och vi 
behöver utveckla vårt arbete på olika sätt. Erasmus+ ger möjlighet att utbilda och spana 
utanför Åland och projektet har fokus på; digitalisering, hållbarhet och internationalisering. 
Projektet har fyra områden som prioriterade; europeisk/internationell projektledning, 
digitalisering och sociala medier, hållbarhet (miljö och social) och aktiv engelska.  
Projektet har en sammanlagd budget på 25.173 euro. I projektet finns utrymme för 24 
personer att fara ut till 4 olika länder för att tillsammans lära nytt. 
 

Demokratiprojekt 
Demokrati för unga i skärgården 
Beskrivning av ändamålet: främja unga människors möjligheter att bli aktiva medborgare. 
Genom att genomföra demokratiworkshops i de fyra högstadierna i det Åländska 
skärgårdsskolorna. Samt ett läger där de som vill jobba med samhällsutveckling arbetar med 
Framtidsverkstäder och andra kreativa metoder. 
Lägret dokumenteras och metoder samlas in.  
 

Filmprojekt 
 
Genom att uppmuntra unga till filmskapande har de möjlighet att lära sig viktiga framtida 
färdigheter, finna gemenskap och ha kul. Det är även något som inte behöver vara 
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platsbundet och som kan göras på olika ekonomiska nivåer. Det möjliggör tillfällen för 
kommunikation och att dela information och erfarenheter fysiskt som digitalt.  
 
Projektets syfte är att utveckla och stärka Ålands skärgårds ungas fritid, filmkunskaper och 
kreativitet. Att få lära sig nya saker av entusiastiska och kunniga personer inom området 
utgör en viktig del i att visa att de unga tas på allvar och ses som viktiga här och nu och värda 
att satsa på. Tanken är även att leta nordiska samarbetspartners och på så sätt omvandla 
projektet till ett nordiskt projekt.  
 
Mål  
Att stärka filmverksamheten bland unga på Åland (huvudmålgrupp grundskolor och 
ungdomar 13-16 år) 
Att öka kunskapen kring film och filmskapande bland unga på Åland 
Att stärka intresset för film och filmverksamhet bland unga på Åland 
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Bilaga Ungdomscoach  
 
Ungdomscoachen – en viktig del av SKUNKs ordinarie verksamhet 
Ungdomscoachen började som ett projekt, under tiden har det tydliggjorts hur kvaliteten i 
verksamheten och ungdomarnas deltagande i SKUNKs verksamhet har utvecklats. 
Ungdomscoachen är en väsentlig del i att upprätthålla och utveckla verksamheten på ett 
kontinuerligt och målinriktat sätt. Ungdomscoachen bygger genom sin uppsökande 
verksamhet i regionen, relationer till ungdomarna som bor i ett område med stora 
geografiska hinder, denne kan tillsammans med ungdomarna på ett metodiskt och 
strukturerat sätt planera, genomföra och utvärdera verksamheten efter SKUNKs mål och 
visioner. Med den uppsökande ungdomscoachen når SKUNK ut till alla ungdomar i 
skärgården, vilket har betydelse på flera sätt. Direktkontakt med ungdomarna är avgörande 
för många för att de ska åka iväg på olika arrangemang eller prova på nya aktiviteter. ”Face 
to face” blir viktigt för att få ett förtroende både hos en del föräldrar och för ungdomarna. 
Det gör att ungdomarna har större möjligheter att utveckla sig och vara en del av SKUNKs 
utveckling och aktiviteter. En återkommande person blir SKUNKs ”ansikte” och ger 
förtroende och trygghet för föreningen vilket leder till ökat deltagande. Det ger också 
möjlighet att fånga upp de ungdomar som tvekar på att delta, om de känner en vuxen 
person som är ansvarig för aktiviteten ökar chanserna att de vågar/väljer att komma på 
aktiviteter. Ungdomarna har även en person som de vet att de kan vända sig till med tankar, 
idéer och funderingar, vilket kan vara speciellt viktigt när man bor på småorter där ”alla 
känner alla” eller där det är långt ifrån centrala instanser för olika verksamheter.  
 
Uppdraget som ungdomscoach 
Ungdomscoachen ska i huvudsak engagera – inte aktivera ungdomar. Genom att inspirera 
och finnas till som bollplank hjälper ungdomscoachen ungdomar att själva förverkliga sina 
idéer och organisera sig. Ungdomscoachen ska vara spindeln i nätet som ser till att 
sammanföra ungdomar över kommungränserna och kan vara en kontaktyta för andra 
föreningar när de ska ut i skärgården så att deras besök kan bli mer effektiva och bättre.  
Ungdomscoachen ska fungera som ett stöd mellan ungdomarna och politikerna i 
kommunerna respektive landskapsregeringen. Det är också viktigt att verksamheten har ett 
salutogent/hälsofrämjande perspektiv så att man på olika sätt stödjer unga genom att göra 
verkligheten begriplig, hanterbar och meningsfull. Det handlar om att stödja unga i deras 
förmåga att möta utmaningar i livet. Ungdomscoachens uppdrag är också att stödja arbetet i 
kommunerna med ungas delaktighet och demokratiförståelse. Demokratiarbete är 
långsiktigt och kräver kontinuitet och att man bygger upp former och strukturer som 
samtidigt kan förnyas. 
Samhället i stort och skärgården i synnerhet behöver kreativa och utvecklingsintresserade 
människor, ungdomscoachen blir i detta en inspiration och en spindel i nätet för möjligheter, 
denne ska vara en trygg bas för SKUNKs verksamhet för att kunna ta till vara olika 
projektmöjligheter både nationellt och internationellt. Ungdomscoachen ska tillsammans 
med ungdomarna skapa olika projekt. Projekt gör att föreningen utmanas och tvingas att 
hela tiden förnya sig och utveckla verksamheten, därför är det viktigt att ha en fast punkt i 
form av en ungdomscoach att utgå ifrån.  
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Huvudmålgruppen för ungdomscoachens arbete är ungdomar mellan 12–15 år men 
långsiktigt kan kontakt hållas också med dem mellan 16–20 år och vissa kontakter och 
aktiviteter kan också göras för dem mellan 7–11 år. 
 
 
Avslutning 
Skärgården är en relativt svag och sårbar region med sina geografiska hinder. Människorna 
som bor i skärgården blir också på olika sätt missgynnade då många av de system och stöd 
som samhället byggt upp gynnar en norm där det ska vara centralt och många människor.  
Med ungdomscoachen vill vi kompensera detta, men också skapa förutsättningar så att 
Ålands skärgård ska kunna ligga i framkant vad det gäller ungdomsarbete och utveckling 
kring frågor som kreativitet och företagsamhet. 
Att SKUNK står där man står idag beror på lyckliga omständigheter där man ständigt kunnat 
få konsulthjälp gratis eller till en billig penning. Att bygga en regions framtid på eldsjälar 
medför stora risker och gör kvalitetssäkringen nästan omöjlig. Därför behövs 
ungdomscoachen som en del av SKUNKs kontinuerliga verksamhet,  
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OM ORGANISATIONEN SKUNK 
 

SKUNK	-	skärgårdsungdomarnas	intresseorganisation,	i	dubbel	
bemärkelse.	SKUNK	bevakar	de	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,	alltså	”unga	leder	unga”.	
	
Föreningen	arbetar	för	unga	i	åldern	7-25	och	främst	för	gruppen	12-20.	
Styrelsemedlemmarna	består	oftast	av	ungdomar	i	åldern	15-23	och	
använder	sig	av	engagerade	vuxna	för	olika	ändamål.	
	
SKUNK	vill	genom	samarbete	minimera	administrativt	arbete	och	
maximera	ungdomarnas	egen	medverkan	i	aktiviteterna	samt	underlätta	
för	andra	att	verka	i	den	åländska	skärgården.	
	
Det	är	viktigt	att	tro	på	att	stärka	ungdomars	möjlighet	att	vara	delaktiga	
och	påverka	samhället	idag.	Ungdomar	är	inte	en	resurs	som	står	på	
tillväxt	utan	är	kompetenta	här	och	nu!	Ett	aktivt	ungdomsarbete	ger	
större	förutsättningar	för	en	levande	skärgård	i	framtiden.	Ungdomar	som	
känner	att	deras	idéer	och	initiativ	blir	tillvaratagna	och	satsade	på	mår	
bättre	och	har	större	framtidstro	och	engagemang.	
	
För	att	förverkliga	sitt	syfte	anordnar	SKUNK	läger,	kurser,	seminarier,	
träffar,	resor	för	sina	medlemmar,	utbildningar,	utvecklingsprojekt	av	
fritidsverksamhet	och	informationsverksamhet	för	och	till	sina	
medlemmar.	
	


