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Förord
2021 har liksom 2020 varit ett utmanande år, då coronapandemin forsatt och genomgående
präglat verksamheten, men vi har ändå genomfört många aktiviteter. Vårt projekt
“Demokrati med film” kunde med hjälp av verksamhetsledaren och ungdomscoachen
fortsätta även om projektdelen film som sommarjobb inte gick att genomföra. Segla med
Cajsa för Åland 100 år genomfördes som planerat och SKUNKs samarbete med ABF och
andra föreningar har gjort att vi haft två European Soildarity Corps (ESC)-volontärer: Isaac
och Vasco, med i vår verksamhet. Emelie, vår ungdomscoach bestämde sig under våren för
att till hösten fortsätta sina studier inom ungdomsvetenskap och är tjänstledig för studier. I
hennes ställe anställdes Frans Jansson som vikarie och det blev en mycket bra lösning. Det
var planerat att SKUNK också skulle ha en ESC-praktikant som skulle ha kommit under
hösten men det har inte blivit av, mycket på grund av corona, men också på grund av
administrativt strul med papper i Polen. Praktik projektet har skjutits fram till 2022.
Både styrelseutbildning och elevrådsutbildning har hållits online. SKUNK har utvecklat och
drivit digital ungdomsverksamhet för att bibehålla vår gemenskap under pandemin. Det
digitala ungdomsarbetet kan i framtiden utvecklas men det kräver större personalresurser.
Bevakningen av skärgårdsungdomars intressen har fortsatt som vanligt och under våren var
äntligen utredningen om hur man kan stöda ungdomar som måste flytta hemifrån klar. I
förslaget kan man läsa att Skunk kunde ha en betydande roll för fritiden och tryggheten.
Under året har verksamheten varit öppen för alla ungdomar på Åland och det har berikat
aktiviteterna. Den uppsökande verksamheten har fortsättningsvis sitt fokus på skärgården.
SKUNKs styrelse och personal

Föreningen

Styrelsen har haft 13 möten under året. Övriga kommunikation med styrelsen har skett via
zoom, telefon, styrelsens facebookgrupp och messenger samt e-post. Årsmötet hölls den 24
mars och på då röstade namnet på SKUNKs maskot fram, den heter Skuntron Bobbot!
Ordinarie ledamöter
Sonja Pettersson ordförande
Samuel Dreyer vice ordförande
Jonathan Vik
Sofia Lahtinen
Maximilian Dreyer
Julia Strand

Verksamhetsledning och personal

Suppleanter
Zedrica Englund
Jacob Helin
Saga Lindholm
Matilda Johansson

Verksamhetsledartjänst (i vilken ingår att hyra kontor och utrustning) köps av Mia Hanström,
Utskärgårdstjänster AB Kumlinge. Verksamhetsledarens uppdrag innebär att utveckla
verksamheten och handleda och stödja personal och volontärer.
Antalet arbetstimmar för verksamhetsledaren var i snitt 11 per vecka under 2021, samma
som 2020. Utöver det har verksamhetsledaren ersatts för 243 timmar för medverkan i läger
och projekt som inte direkt är kopplade till verksamhetsledningen. Det relativt höga
timantalet har sin bakgrund bland annat i perioden då ungdomscoachen var sjukskriven,
rekrytering av en vikarierande ungdomscoach, projektet Cajsa seglar för Åland 100 år och
coronasituationen med bland annat karantäntider.

Emelie har varit anställd som ungdomscoach 100 % fram till 31 augusti därefter varit
studieledig.
Frans har varit anställd som ungdomscoach på 100 % sedan den 13 september.
Tiina Thörnroos har varit anställd som på projektledare på 40 % för Cajsa seglar för Åland
100 år, mellan 1 februari – 31 juni.
Elia Sundström har varit anställd som skeppare på 100 % för Cajsa seglar för Åland 100 år,
mellan 14 juni – 15 augusti.
Lina Jylhä har varit anställd som gast/ungdomsarbetare på 100 % för Cajsa seglar för Åland
100 år, för Cajsa seglar för Åland 100 år, mellan 7 juni - 15 augusti.
Hjälpledare har vid behov anlitats för läger.
Johan Karrento har anlitats som expert i projektet Demokrati med film, som köptjänst.
Ekonomihantering har köpts av Maria Malmberg, JanMar ab Enklinge och bokföringen sköts
via webbsystemet Briox.
SKUNK avslutade under sommaren avtalet för företagshälsovård med Cityläkarna och
tecknade ett nytt med Medimar.
I personalgruppen finns också ESC-volontärerna Isaac Parkes från England (sedan maj) och
Vasco Cappi från Italien (sedan september)

Policys och kvalitetsstämplar

SKUNK arbetar aktivt med att bygga trygga möten i alla verksamheter. Alla ledare ska jobba
aktivt med inkludering och vara omsorgsfulla i sitt ledarskap.
Förening har följande policys:
• Jämställdhetspolicy
• Policy för arbete, läger, sjukskrivning och rehabilitering
• GDPR-policy
Drog- och alkoholpolicy
• Quality Label, för Erasmus+, den gör det möjligt att framöver söka Erasmus+
projekt.
• Menssäkrad verksamheten genom att tillsammans med första
hjälputrustningen paketera mensmaterial som bindor och tamponger, som följer
med på våra aktiviteter.
HBTQIA certifiering är planerad under 2022 och startar i januari.
SKUNK har tittat på olika gröna certifieringsmöjligheter som t ex Ekokopassi, men
konstaterat att de är för omfattande. Istället planeras att på årsmötet 2022 välja några
fokusområden för föreningens hållbarhetsarbete.

Kompetenshöjning

Erasmus goes green online utbildning, verksamhetsledaren deltog tillsammans med nio
andra finländare, samt deltagare från Belgien, Ungern, Norge och Rumänien, i en utbildning
om hållbarhetsarbete och certifiering den 26 november och den 8 december.
HBTQIA-utbildning online utbildning, Emelie deltog på en tre tillfällen lång utbildning via
landskapsregeringen.
Ungdomsledarskapsutbildning online utbildning, Skunks sommarpersonal deltog i
utbildningen den tredje, tionde och 17 maj, utbildnings hölls av Skunks verksamhetsledare
och ungdomscoach.
Alla påverkar! online utbildning, verksamhetsledaren deltog i undervisnings- och
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kulturministeriets konferens om utbildning, kultur och unga som drivkrafter för hållbar
utveckling den 8-9 juni.
Sociala medier: Frans och Mia deltog den 16 november i en tre timmar lång utbildning i hur
föreningar kan använda sociala medier på ett effektivt sätt.
Hållbarhet i din förening: Frans och Mia deltog den 17 november i en två timmar lång
utbildning tillsammans med bärkraftslots Karin Rosenberg Brunila och Martha Hannus som
jobbar med hållbarhetsfrågor på Emmaus.
Förstahjälpkurs: Frans och Mia deltog i en livräddande förstahjälpkvällskurs arrangerad av
ABF och Röda Korset den 29 november.

Medlemmar

Föreningen har idag ett 50-tal betalande medlemmar, men det faktiska antalet ungdomar
som deltagit i SKUNKs verksamhet är större än så. Samtliga ungdomar mellan 12 - 15 år i
skärgården har deltagit i SKUNKs aktiviteter. Utöver det har ganska många 16 - 18-åringar
samt en del ungdomar från andra kommuner också deltagit. Det finns ett praktiskt problem
med att få unga att betala in medlemsavgift som föreningen inte hittat någon bra lösning på.
I skärgården bor idag drygt 2000 personer. I grundskolan går omkring 140 barn och på
gymnasiet (då alla måste flytta hemifrån) studerar cirka 60 ungdomar från skärgården.

Kommunernas och skolornas stöd

SKUNK får verksamhetsbidrag från samtliga skärgårdskommuner utöver det in natura som
bruk av 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 känner att det är tryggt att ta del av verksamhet utanför den egna kommunen.
Ansökningarna är baserade på en schablon, som utgår från antal unga i kommunen. Alla
kommuner betalar dock inte hela summan och det beror på kommunens ekonomiska
kapacitet.
Sökt
Fått 2020
Fått 2021
Föglö
1350 € 1200 €
1000 €
Brändö
1250 € 1250 €
850 €
Kumlinge 950 €
475 €
475 €
Kökar
950 €
300 €
300 €
Vårdö
950 €
475 €
0 € påminnelse skickad
Sottunga 250 €
0€
0 € påminnelse skickad

Medlemskap

SKUNK är medlem i ABF-Åland Arbetarnas bildningsförbund, nätverket Åland mot rasism,
Leader Åland och är medaktör i Bärkraft.

Kontor

SKUNK har hyrt en del av ett kontor för sin verksamhet i ABF-föreningshuset på Ålandsvägen
40. Där finns kontorsplats för ungdomscoachen och för våra volontärer. I huset finns också
tillgång till mötesrum, pentry och kontorsteknik. Kontorets mötesrum används regelbundet
som lokal för ungdomsverksamheten. I verksamhetsledarens uppdrag ingår att hon står för
sina kontors- och utrustningskostnader själv. Hennes kontor finns på Kumlinge.
Skunks digitala kontorsmiljö utgörs framför allt av vår Google-drive. Där finna bland
annat ett dokument där man enkelt kan finna beslut av långsiktig karaktär och mappar där
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arbetet dokumenteras. En del material, främst bilder, finns på Microsofts molntjänst
Onedrive.

Information och sociala medier
Ungdomscoachen är den viktigaste informationskanalen både till unga och vuxna men också
till samarbetspartners. De kommunala infobladen har emellanåt använts som
informationskanal då dessa går direkt hem i brevlådan och når alla skärgårdsbor. Vidare
används mail, Instagram, Snapchat, Discord, Whatsapp och Facebook. SKUNK har också en
messengergrupp för ungdomar. SKUNKs hemsida som fungerar som en anslagstavla och
dokumentationsplats för intresserade. På hemsidan görs rapporter,
bokslut, verksamhetsberättelser och liknande tillgängliga för de som är intresserade. Skunk
månar om transparens i verksamheten.
Filmer av olika slag finns på SKUNKs youtubekanal. Två kortfilmer, en om att spela spel och
en om verksamheten 2020 skapades under våren, men också filmer som skapats på läger för
mer internbruk.

Läger och aktiviteter

Smittskyddsrekommendationer och restriktioner har präglat stora delar av året. Trots det
har vi genomfört flera högkvalitativa aktiviteter. Det är inte bara restriktionerna i sig som
begränsar de fysiska mötena, utan vi har också observerat en oro hos vissa familjer för att
skicka iväg sitt barn från öarna. Pandemin är och har varit en tung tid för unga och samtidigt
som sociala aktivteter är viktigare än någonsin kan isoleringen som pandemin medför göra
det svårare att våga komma iväg på aktiviteter.
Paintball 4/1, 10 deltagare (10 killar)
Elevrådsutbildning i Brändö 25/1, Kumlinge 1/2, Föglö 5/2 och Kökar 8/2
Demokrati med film, workshops på Kökar 12–13/4, Föglö 14/4 Kumlinge 26-27/4 och
Brändö 28-29/4 (workshops på skoltid, filmtittande och filmsnack på eftermiddag och kväll)
Brainstormingmöte om event för Barnkonventionen 6/5
Paintball 13/5, 9 deltagare (8 killar)
Ungdomsledarskapsutbildning online hölls kvällstid av ungdomscoachen och
verksamhetsledaren 3, 10, 17/5 för ungdomsledare eller blivande ungdomsledare. 13
deltagare (12tjejer/1kille).
Spel online 3/3, 4 deltagare
Escape Room online 10/3, 4 deltagare
Spel online 16/3, 6 deltagare
Escaperoom online 23/3, 5 deltagare
Spel online 7/4, 3 deltagare
Spel online 28/4, 5 deltagare
Spel online 25/5, 5 deltagare
Spel online 25/8, 5 deltagare
Elevrådsutbildning online för alla skärgårdens elevråd och deras handledare 7/5
Förbereda Cajsa, i maj tjärades storbåten som låg i Mariehamn, 3 deltagare (3 killar)
Skeppar och gastutbildning med Kaj Törnroos i samarbete med ABF 5 deltagare (2 tjejer/3
killar)
Cajsa Läger 1 9-11/6, 7 deltagare
Cajsa Läger 2 30/6-2/7 5 deltagare
Cajsa Läger 3 13-15/8, 7 deltagare
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Cajsa seglatser under sommaren sammanlagt ett 60 tal deltagare
Läger Berätta genom film 8-10/10 med Johan Karrento Kumlinge 7 deltagare (3 tjejer/ 4
killar)
Studiekväll med nya ungdomscoachen 7/9, 5 deltagare (3killar/3tjejer)
Skolturne i september, alla skärgårdsskolor fick lära känna nya ungdomscoachen och vice
versa. Vi höll en workshop vad som är viktigt för en meningsfull fritid i skärgården och så höll
vår ESC-volontär Isaac en lektion med konversationsengelska. Efter skolan ordnade vi
spelkväll med tacos.
Kumlingebesök på kontoret, 28/10 besökte hela högstadiet från Kumlinge vårt kontor i
Mariehamn. Vi bjöd på kaffe och te och brainstormade vinterns verksamhet samt spelade
spel.
Laser tag vid Smartpark i Eckerö 6/11, 7 deltagare (4 killar/3 tjejer)
Stockholmsresa med Trampolinpark 2/12, 11 deltagare (7 killar/4 tjejer)
Spelkväll med middag för gymnasieungdomar, 4 tillfällen i november/december, 4-6
deltagare, jämn könsfördelning.
Skolturné i december, alla skärgårdsskolor tog del av en klimatworkshop och en
programmeringsworkshop. Efter skolan ordnades musikquiz och pizzabakning.
Inställda aktiviteter
Ridläger 30-31/1, ställdes in då för få vågade delta på grund av corona.
Laser Tag i Eckerö 9/1, på grund av corona.
Podcastprojekt den nordiska projektet Mål 4.7 var svårt att få till online, som situationen
krävde på grund av corona.
Samarbete med Föreningen Norden inför Åland 100 år. Flera idéer fanns och brainstormingmöte hölls men idéerna realiserades inte delvis på grund av att smittoläget krävde annat
fokus.
Cajsa på Folkhälsans Sommarhäng, ställdes in på grund av coronasmitta.
Rädda Barnen ville göra ett event med ungdomar. En brainstorming hölls men aktiviteten
blev inte av på grund av corona.
Paintball 16/10 pga corona.
Gå på åländsk bokmässa med SKUNK 20/11, ställdes in då för få ville delta på grund av
corona.
Ridning 27/11, ställdes in då för få vågade delta på grund av corona.
Climate camp 12-14 november fick skjutas fram på grund av coronarestriktioner.
Glöggkväll för hemvändare fick ställas in på grund av coronarestriktioner.

Representation, media och utlåtanden

Inlägg till Rädda Barnens rapport om Barnkonventionen: skickades även till
landskapsregeringen, minister Annika Hambrudd, Skärgårdsnämnden, skärgårdsskolor och
kommuner.
Gymnasieboende: verksamhetsledare och ungdomscoach träffade arbetsgruppen för
boende i stan för skärgårdsungdomar den 4/5. Verksamhetsledaren deltog i ytterligare ett
möte med sekreteraren för arbetsgruppen på sommaren. SKUNK gav respons på rapporten
som tagits fram: SKUNK ställer sig positiv till att organisera den sociala verksamheten på
boendet under förutsättning att man får resurser till en anställd.
ABFs representantmöte 15/3 kl. 19 ordförande deltog.
Bärkrafts civilsamhällesgrupp, ordförande har deltagit i två möten under året.
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Medaktörsmöte Bärkraft, 26/3 ungdomscoachen deltog.
Utbildningsradion i Sverige jobbar med ett program om ungdomar och demokrati och har
använt SKUNK som referens i ett par möten.
”Best practice” inom demokratifostran: På beställning av Justitieministeriet gör
Ungdomsforskningssällskapet görs en kartläggning av projekt och praxis inom
temaområdena demokratifostran och människorättsfostran. Demokrati med film har blivit
utvald som ett ”Best practice”. Verksamhetsledaren har haft möte och mailkonversation
med projektledaren.
Musikinstitutet och skärgården, enligt ordförande för musikinstitutet, Anna Holmström,
uttalande i lokalpressen att de funderar på lösningar gällande skärgården. SKUNK bjöd in
ordförande till ett möte men hon ville avvakta till de kommit längre.
Uttalande om stöd för Leaderprojekt Ålands Sjöräddningssällskap på Vårdö ansöker om
Leaderstöd på att bygga ut sitt båthus i Hummelvik. Det erbjuder SKUNK och Cajsa möjlighet
att till självkostnadspris använda lokaliteterna SKUNK ställde sig positiv till projektet.
Deltagande i Svenska dagen och mottagandet av pris, 6/11 en delegation med 9 personer
deltog på det på TV-livesända evenemanget, där ordförande och verksamhersledare mottog
Folktingets garanters stipendium på 5000 €.
Appell för barn och ungdomskultur, på initiativ av en grupp kulturarbetare skapades en
appell om vikten av barn och ungdomskultur. SKUNKs styrelse skrev under appellen, den
sändes sedan till landskapsregeringen.

Projekt

Stärka tredje sektorn Åland – gemensamt volontärprojekt inom European Solidarty Corp
Projektet är ett samarbete med flera av ABFs medlemsföreningar: främst Emmaus Åland,
SKUNK och Ålands Natur och Miljö. Projektet beviljades medel för två volontärer under ett
års tid. Projektet påbörjades under 2020 med rekrytering av två volontärer och deras
värdorganisationer. På grund av brexit och corona samt personliga skäl drog starten ut på
tiden, en volontär hoppade av och en ny måste rekryteras. Isaac Parkes från England anlände
den åttonde april och Vasco Cappi från Italien anlände den 26 september. De har varit
behjälpliga i SKUNKs olika aktiviteter.
Solidarity Corp: praktik som ungdomscoach
Ett ettårigt projekt som behövt läggas på is. En ung person kan genom stöd av EU komma
som praktikant. Projektet var designat för att passa tidigare volontären Mykola Turku men
han har på grund av coronarestirktioner och byråkratiska svårigheter i Polen inte kunnat
komma. Projektet har skjutit på till 2022.
Globalt mål 4.7
Projektet finansierades genom Nordiska ministerrådet och huvudpartnern var Samfés på
Island. Projektet bestod av partners från alla länder och självstyrda områden i Norden.
Under projektet har lokala träffar hållits där ungdomar diskuterat utifrån globalt mål 4.7
“God utbildning inom hållbarhet och globalt medborgarskap.” Planen var att ha flera fysiska
träffar men dessa ställdes in pga Corona. En rapport skrevs av Samfes: “Dialogue of young
people mission (im)possible sustainable development goal 4.7.”
Demokrati med film i skärgården
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Projektet är finansierat av Leader på Åland och Svenska kulturfonden. Projektet startade i
september 2019. Projektet handlar om att låta ungdomar diskutera demokrati med film som
redskap. Under året har Johan Karrento anlitats som expert och ungdomscoachen har verkat
som projektledare. Projektet har tre delar: workshops i skolorna, läger och film som
sommarjobb. Workshops har hållits i alla skärgårdsskolor och ett filmläger har genomförts.
Sommarjobbsdelen fick ingen finansiering trots försök.
Projekt Hälsa Husbil Framtid
Projektet pågår under tre år, med sikte på att stärka ungas psykiska hälsa och välmående
med hjälp av en mobil mötesplats i form av en husbil. Ingen finansiering för projektet detta
år.
Cajsa seglar för Åland 100 år
Ett samarbetsprojekt med föreningen Storbåten Cajsa. För att uppmärksamma, fira och
hedra den åländska självstyrelsen och engagera unga i firandet genomförde SKUNK ett
projekt med seglatser för ungdomar.
Rapport i bilaga.

Planering av projekt för 2022
Lokal ungdomsverksamhet
Ett förslag om ett pilotprojekt där volontärer och ungdomscoach regelbundet skulle göra
lokal kvalitetsmedveten ungdomsverksamhet. Förslaget har sänts till Föglö och Kumlinge.
Rusta ungdomar med demokratiska kompetens för lokal dialog
Tillsammans med Kunskapscentrum (KC) i Sverige har SKUNK och ABF sökt stöd för ett
projekt med målet är att: öka kvalitén på ungdomsarbetet och att skapa och utveckla
metoder för lokalt demokratiarbete. KC är huvudman för projektet. Till grund för projektet
ligger EU:s charter: “A European Charter on Local Youth Work”. Pengar har sökts och
beviljats från Nordiska ministerrådets program 0-30.
Stärka det lokala hållbarhetsarbetet
Ungdomsrörelsen ReGeneration 2030 har med stöd av bland annat SKUNK, BURÅ och Rädda
Barnen sökt om PAF-medel med syfte att stärka den lokala ungdomsförankringen för
ReGeneration Week 2022 och det lokala hållbarhetsarbetet.
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