SKUNKs
Verksamhetsberättelse 2020
SKUNK – skärgårdsungdomarnas
intresseorganisation

Förord
2020 har varit ett utmanande år då Coronapandemin stoppat aktiviteter och präglat
verksamheten stort. Flera projekt har fått läggas på is i väntan på att Coronarestriktionerna
ska upphöra. Corona har också påverkat personalen, Demokrati med films projektledare
Karolina blev permitterad när undantagsförhållande startade och valde sen under sommaren
att säga upp sig. SKUNKs volontärer fick det kämpigt men de bidrog till att
onlineverksamheten utvecklades. Praktikanten som skulle komma under hösten har inte
kunnat komma och det gemensamma volontärprojektet med ABF har volontärer men som
inte kunnat komma under hösten. Erasmus+ lägret i Litauen är skjutet på framtiden. Men
också sjukskrivning av ordinarie personal under hösten har delvis haft sin grund i det tuffa
pandemiläget.
Men SKUNK stod ändå väl rustade när Corona slog till då vi arbetat med att utveckla den
digitala ungdomsverksamheten och föreningen fick nästan genast igång olika aktiviteter. Att
ha möten online var föreningen redan van vid, det blev bara ännu bättre och en 2 timmars
styrelseintroduktions kunde även hållas med den nyvalda styrelsen.
Intressebevakningsdelen har också fortsatt som vanligt där bland annat en workshop hölls
för att ta fram de viktigast delarna inför Rädda Barnens arbete med rapportering utifrån
Barnkonventionen.
SKUNK har under året skaffat sig en maskot, tanken är att den både ska följa med ut på
skolbesök och aktiviteter, men också kunnat synas i sociala medier. Maskoten är en robot
och kan fungera som ett sätt att starta interaktivitet.
Ett problem i skärgården är det minskade antalet ungdomar som bor här, samtidigt gör det
SKUNK som regional organisation extra viktig. Vi jobbar för att ständigt skapa förutsättningar
för ungdomar i skärgården att delta i aktiviteter, både SKUNKs egna men också andras,
samtidigt ser SKUNK ett stort värde i att skapa nätverk med andra unga genom att erbjuda
aktiviteter där också andra än skärgårdens unga kan delta.
SKUNKs styrelse och personal
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Föreningen
Styrelsen har haft 10 möten under året. Övriga kontakter med/i styrelsen har skett via Zoom,
telefon, styrelsens Facebook-grupp och Messenger samt e-post.
Ordinarie ledamöter
Sonja Pettersson ordf.
Jonathan Vik vice ordf.
Jacob Helin
Sofia Lahtinen
Emilia Engblom
Saga Lindholm
Emma Malmberg

Suppleanter
Anna Maria Sundelin
Samuel Dreyer
Gabriel Strand
Taissija Pettersson
Matilda Johansson

Verksamhetsledning och personal
Verksamhetsledartjänst (i vilken ingår att hyra kontor och utrustning) köps av Mia Hanström,
Utskärgårdstjänster AB Kumlinge. Verksamhetsledarens uppdrag innebär att utveckla
verksamheten och handleda och stödja personal och volontärer.
Antalet timmar per vecka var i snitt för 10,96 2020, det är drygt 2 timmar mer per vecka
jämfört med 2019. Det har sin bakgrund i sjukskrivning av ungdomscoachen och Corona.
Utöver det har verksamhetsledaren ersatts för 49 redovisade timmar för medverkan i läger
som inte direkt är kopplade till verksamhetsledningen.
Emelie har arbetat som ungdomscoach 100%.
Karolina Strand har arbetat på 40% som projektledare i projektet Demokrati med film i
skärgården, i mars permitterades hon pga Corona pandemin och i juli sa hon upp sig till följd
av att hon fått annat jobb.
Ekonomihantering har köpts av Maria Malmberg, JanMar ab Enklinge och bokföringen sköts
via webbsystemet Briox.
SKUNK har haft företagshälsovård genom avtal med Cityläkarna.
I personalgruppen har under våren Solidarity corps volontärerna varit med, Merilin Jôesaar
från Estland och Marian Guiguris från Egypten.

Medlemmar
Föreningen har idag ett 30-tal betalande medlemmar, men det faktiska antalet ungdomar
som deltagit i SKUNKs verksamhet är större än så, samtliga ungdomar mellan 12-15 år i
skärgården har deltagit i SKUNKs aktiviteter utöver relativt många 16-18 år och en del
ungdomar från andra kommuner. Det finns ett praktiskt problem med att få unga att betala
in medlemsavgift som föreningen inte hittat någon bra lösning på.
I skärgården bor idag drygt 2000 invånare i grundskolan går runt 140 unga och på gymnasiet
(då alla måste flytta hemifrån) ca 60 unga.
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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
Föglö
1350 €
Brändö
1250 €
Kumlinge 950 €
Vårdö
950 €
Kökar
950 €
Sottunga 250 €

Fått
1200 €
1250 €
475 €
475 €
300 €
0€

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 och har en kontorsplats, samt tillgång till mötesrum, pentry, kontorsteknik, etc.
I verksamhetsledarens uppdrag ingår att hon står för sina kontors- och utrustningskostnader
själv. Hennes kontor är på Kumlinge.

Läger och aktiviteter
Början på året inleddes som vanligt, men i början på mars infördes undantagsförhållanden
och rekommendationer som påverkat verksamheten under resten av året.
Rekommendationerna har varierat men påverkat vilka fysiska träffar som kunnat
genomföras. Däremot har onlineaktiviteterna ökat och genomförts på olika sätt.
•
•
•
•
•
•
•

Filmworkshop på Brändö 30-31/1 en del i projektet demokrati med film där eleverna
i åk 7-9 fick skapa filmer om demokrati
Filmdag i Mariehamn 1/2, en del i projektet demokrati med film där ungdomar fick
göra film på temat (5 deltagare)
Filmworkshop på Kumlinge 13-14/2 en del i projektet demokrati med film där
eleverna i åk 7-9 fick skapa filmer om demokrati
Filmworkshop på Kökar 27-28/2 en del i projektet demokrati med film där eleverna i
åk 7-9 fick skapa filmer om demokrati
Programmering på Kumlinge 5/3 Emelie och Marian höll programmering med
MakeyMakey och robotar för hela skolan
Ridläger på Stall Aftonsol 7-8/3 med både ridlektioner och teori. Marian och Julia var
med som ledare (6 deltagare)
Besök på Brändö 31/8 och Kökar 7/9 Emelie var och presenterade SKUNK på Kökar
samt spelade spel efter skolan
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•
•
•
•
•
•
•
•

Presentation Kumlinge 4/9 digital presentation av SKUNKs aktiviteter
Friluftsläger 11-13/9 på Kumlinge med fiske, djur och knopknytning. Mat lagades
över öppen eld och alla sov i tält. (4 deltagare)
Presentation och spel på Vårdö 7/10, Emelie berättade om vad som gjorts under
året och vad som var på gång, de som ville stannade kvar för fika och spel
Presentation och spel med Kumlinge 12/10 online, Emelie berättade om vad som
gjorts under året och vad som var på gång samt spelade spel online med högstadiet
Presentation Föglö 13/10 online, Emelie berättade om vad som gjorts under året och
vad som var på gång
Bräd- och kortspel online under 8 tillfällen har vi spelat spel på
www.boardgamearena.com och pratat genom Zoom. (Mellan 3-8 deltagare + ledare)
Escaperoom online under 2 tillfällen har vi gjort escaperoom online och pratat
genom Zoom (4 deltagare per gång)
SKUNKguide en guide för vad ungdomar kan hitta på har skapats genom att varje
vecka under våren frågat ungdomar om vad de gillar, dela med sig av bilder etc. Den
finns nu på hemsidan

Övriga aktiviteter
•

•
•
•
•
•
•
•

Forskningsprojekt för EUs ungdomsprogram
Mia och Emelie blev intervjuade kring hur organisationen har utnyttjar EUs
ungdomsprogram (Erasmus+ Youth in Action och Europeiska solidaritetskåren) som
en del av organisationens egen utveckling och lärande.
Kranmärkt SKUNK är numera kranmärkt vilket innebär att vi inte köper vatten på
flaska.
Årsmötet hölls den 16/4 kl 19.00 online.
Globalt mål 4.7 projektet Emelie och Sam var med på ett Zoommöte tillsammans
med ledare och ungdomar från Island, Grönland och Finland. Sam var med på ett
online möte gällande nordisk podcast.
BLM (black lives matter) demonstration 28/9 Sonja deltog och blev även intervjuad i
tidningen
Föreläsning och panelsamtal, Vänskapande på högstadiet 1/12 SKUNK var
medarrangör genom att verksamhetsledaren företrädde SKUNK
Messenger och instagram efter Coronas intåg har det funnits en aktiv
messengergrupp där ungdomar i skärgården kunnat diskutera och prata tillsammans,
även på Instagram har olika aktiviteter skett. Bland annat gissa filmen med emojis.
Pride 29/8 deltog SKUNK i det Coronasäkrade Pridetåget.

Kompetenshöjning
Nya tider och utmaningar; Corona, hållbara lösningar både miljömässigt och socialt krävs av
en modern ungdomsorganisation. Genom verksamhetsledaren har SKUNK utan kostnad fått
del av utbildningar i digitalmöten, modernt ledarskap, krishantering och hur hantera hat och
hot i tredje sektorn.
Personal och volontärer har gått onlinekurs för Mentor i ESC.
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Representation och utlåtande
Grow to a dream - European Volunteering in the time of Covid-19, interaktivt webforum
från Tyskland 24-25 april, med 100 deltagare. Verksamhetsledaren medverkade.
Erasmus goes green 26 november och 8 december. Internationell utbildning för 7 länder
med 8 deltagare från varje land. Verksamhetsledaren ingick i den finska delegationen.
Diskussion om boende för gymansistuderande skärgårdsungdomar, 2/9 möte med minister
Annika Hambrudd och Gunnar Sundström. Ungdomcoachen och styrelseledamot Emma
Malmberg medverkade.
Träff med landskapsregeringenshandläggare Jan-Ole Lönnblad
8 oktober ordförande Sonja Pettersson, ledamot Sam Dreyer och verksamhetsledaren
medverkade.
Remissutlåtande Ålandstrafiken nya, enklare regler.
Styrelsen skickade in remissutlåtande.
Träff med minister Annika Hambrudd 23 november. Ordförande Sonja Pettersson, ledamot
Sam Dreyer och verksamhetsledaren medverkade.
Skärgårdskommunernas och Landskapsregeringen julglögg 3 december i GE villan.
Verksamhetsledaren representerade SKUNK.
Utlåtande om Barnkonvetionen
Styrelsen höll den 22 december en workshop och tog fram ett utlåtande till Rädda Barnens
rapport om Åland och Barnkonventionen.

Information och sociala medier
Ungdomscoachen har varit den viktigaste informationskanalen både till unga och vuxna men
också till samarbetspartners. De kommunala infobladen har emellanåt använts som
informationskanal då dessa går direkt hem i brevlådan och når alla skärgårdsbor. Vidare
används mail, Instagram, Snapchat och Facebook. SKUNK har också en messengergrupp för
ungdomar. SKUNK har en hemsida som fungerar som en anslagstavla och
dokumentationsbox för intresserade, där finns bland annat rapporter att laddas ned. Filmer
av olika slag finns på SKUNKs Youtube kanal.

Media

Verksamhetsledaren pratade i radion 21 oktober om Cajsa seglar för Åland 100 år projektet
och Corona. I samband med Black Lives Matter demonstration 28/9 pratade ordförande
Sonja Pettersson med tidningarna. Under Pridetåget syntes SKUNKs banner i tidningar.

Projekt
Solidarity corp volontärer hos SKUNK
Under våren var Merilin Jôesaar från Estland och Marian Guiguris från Egypten volontärer på
SKUNK. De hann göra några skolbesök innan Coronan begränsade den möjligheten. Merilin
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valde att åka hem tidigare i april pga kommande studier och corona-situationen. Marian åkte
som planerat hem i juni.
Solidarity corp volontärer som SKUNK sänt
SKUNK har sänt sin första volontär, Elvira Lobråten. Hon var på en fransk organisation,
Compagnons Bâtisseurs Bretagne, där hon hjälpte till att renovera lägenheter för utsatta
familjer. SC uppdraget startade första september 2019 och skulle ha pågått ett år, hon
avslutade dock lite tidigare bland annat på grund av coronapandemin.
Stärka tredje sektorn Åland - gemensamt Europena Solidarty Corp
Projektet är ett föreningssamarbete med flera av ABFs medlemsföreningar främst Emmaus,
SKUNK och Ålands Natur och Miljö. Projektet beviljades medel för 2 volontärer under 1 år.
Projektet påbörjades med rekrytering av 2 volontärer och deras värdorganisationer. Men
stoppade upp pga Corona.
Globalt mål 4.7 projekt
Projektet är finansierat genom Nordiska ministerrådet och huvudpartnern är Samfés på
Island. Projektet består av partners från alla länder och självstyrda områden i Norden och
ska pågår drygt ett år. Projektet bygger på lokala träffar med ungdomar för att diskutera
globalt mål 4.7, god utbildning inom hållbarhet och globalt medborgarskap. Planen var att
både ha en träff i Danmark under våren och en träff på Island till hösten, men
coronapandemin satte stopp för det. Istället har en träff på Zoom gjorts, nu är projektet i sitt
slutskede. Projektet innehåller också en forskningsdel men de sköts helt av Island.
Demokrati med film i skärgården
Projektet är finansierat av Leader på Åland och Svenska kulturfonden. Projektet startade i
september 2019. Under våren var Karolina Strand projektledare. Projektet handlar om att
låta ungdomar diskutera demokrati med hjälp av film som redskap. Olika experter anlitas för
att kunna hålla en hög nivå. Projektet har tre delar: workshops i skolorna, läger och film som
sommarjobb. Workshops har hållits i alla skärgårdsskolor utom Föglö innan Coronapandemin
begränsade möjligheterna att vara i skolorna. En filmdag hann också hållas. Därefter har
projektet inklusive sommarjobb legat på is i väntan på möjligheten att fortsätta.
Projekt Hälsa Husbil Framtid
Under året har en projektplan tagits fram för ett treårigt projekt med sikte på att stärka
ungas psykiska hälsa och välmående med hjälp av en mobil mötesplats i form av en husbil.
Projektet har ännu ingen finansiering.
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 planerade SKUNK ett projekt
med seglatser för ungdomar. Projektet handlar om att sommaren 2021 segla med Storbåten
Cajsa. Genom samarbeten med olika aktörer, såsom föreningar och kommuner, erbjuds
ungdomar att segla i olika grupper under projektet. Publika kortare seglingar erbjuds även
vuxna mellan ungdomsseglatserna. Projektet fick finansiering under året och startar 2021.
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Policys och kvalitetsstämplar
SKUNK arbetar aktivt med att bygga trygga möten i alla verksamheter och ledare ska jobba
aktivt med inkludering och ett omsorgsfullt ledarskap. Förening har följande policys:
Jämställdhetspolicy
Policy för arbete, läger, sjukskrivning och rehabilitering
GDPR-policy
Drog- och alkoholpolicy
Quality Label, SKUNK sökte och fick en godkänd Quality Label för Erasmus+, den gör det
möjligt att framöver söka Erasmus+ projekt.
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