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Allmänt 
Föreningen Norden på Åland r.f. har som uppgift att stärka och utveckla de nordiska folkens 

samverkan inåt och utåt samt att göra Åland och dess självstyrelse känt i övriga Norden. 

Föreningen samarbetar jämbördigt med motsvarande huvudföreningar i Danmark, Finland, Färöarna, 

Grönland, Island, Norge och Sverige. 

För koordineringen av de gemensamma verksamheterna och relationerna till Nordiska Ministerrådet 

i Köpenhamn svarar i huvudsak Föreningarna Nordens Förbund.  

Föreningen Norden på Åland r.f har under året erhållit 19 000 € i bidrag från Ålands 

landskapsregering för den ordinarie verksamheten och 20 000 € för Nordjobb och 1988 € från de 

åländska kommunerna. Föreningen Norden på Åland har erhållit 22 799,59 € i ersättning från 

Föreningarna Nordens förbund och 26 715,60 € direkt från Nordiska ministerrådet. De övriga 

inkomsterna är medlemsavgifter och en del egna inkomster från verksamheten. Föreningens 

årsresultat uppvisar ett underskott på 8 195,26 euro. 

Administration 

Styrelse 2013 

Föreningen leds av styrelsen som har haft följande sammansättning under verksamhetsåret: 

Folke Sjölund  ordförande  2011 – 2013 († 10.12.2013) 
Erik Brunström viceordförande 2011 – 2013 
Jan-Erik Berglund ledamot  2013 – 2015 
Berit Lindholm ledamot  2013 – 2015 
Raija-Liisa Eklöw ledamot  2012 – 2014 
Marjo Österberg ledamot  2012 – 2014 
Bror Myllykoski ledamot  2012 – 2014 

Styrelsen har sammanträtt till 9 sammanträden, med 101 protokollförda ärenden.  Styrelsen arbetar 

helt ideellt, varför ersättningar inte utbetalas för möten och resor. Föreningens ordförande ingår i 

presidiet för Föreningarna Nordens Förbund. 

Revisor 

Föreningens ordinarie revisor under 2013 har varit Magnus Lundberg, grm. Suppleanter har varit Jan-

Erik Rask och Ghita Nyström. 

Årsstämman 

Årsstämman hölls den 27 mars i Nordens instituts lokaler, där stadgeenliga ärenden genomfördes. 

Till årsstämmans ordförande valdes föreningens ordförande Folke Sjölund och till sekreterare 

verksamhetsledare Sofie Norrlund. Bokslutet fastställdes och de redovisningsskyldiga beviljades 

ansvarsfrihet. I stämman deltog sammanlagt 12 personer. Till ny verksamhetsgranskare valdes 

Magnus Lundberg.  

Kansliet 

Verksamhetsledare Sofie Norrlund har skött föreningens administration och allmänna verksamhet, 

fungerat som sekreterare vid styrelsemöten, representerat föreningen i nordiska sammanhang, samt 
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administrerat projekt Nordjobb, Nordisk biblioteksvecka samt övriga projekt som föreningen 

arrangerar eller deltar i. Dessa är bland annat Nordiska författarbesök, Kurs i kommunsvenska för 

finsktalande, vänortsamarbetet för de åländska landskommunerna och vänortsstämman på Åland 

2013, språkkurs för finsktalande gymnasister (denna inhiberades 2013 på grund av problem med 

lokalbokningarna), deltagande i möjligheternas torg, arrangemang med besökande föreningar, 

Norden i skolan och annan nätverkande verksamhet. Därtill sköter verksamhetsledaren 

personaladministrativa ärenden för 2 anställda och en periodanställd, samt löpande kansliärenden. 

Bokföringen har skötts av konsulten Fredrik Karlsson.  

Kansliet 
 Intäkter 24 053,43  

Kostnader -27 612,80  

Resultat -3 559,37  
 

Medlem 
Medlemsavgifterna för år 2013 fastställdes enligt följande: 

Enskild medlem         12,00 € 
Familjemedlem          6,00 € 
Ungdomsmedlem          6,00 € 
Stödjande medlem                                   30,00 € 

Ungdomar som önskar bli medlemmar när de ansökt om Nordjobb har varit befriade från 

medlemsavgiften under det första året. 

Medlemsregistret omfattar per den 31.12.2013 214 personmedlemmar och 21 stödjande 

medlemmar, totalt 235 medlemmar (216 medlemmar 2012). 

Föreningens medlemmar får Nordens Tidning, som ges ut av Föreningen Norden i Sverige, som 

utkommer fyra gånger per år. Medlemmarna har även tillgång till de medlemsförmåner som de olika 

Nordenföreningarna erbjuder i sina respektive länder. Information syns även på föreningens hemsida 

www.norden.ax samt på föreningens facebooksida. Medlemsvärvningen pågår hela tiden och nya 

medlemmar är hjärtligt välkomna. Antal medlemsbrev under året: 2. 

Föreningarna Nordens Förbund (FNF) 

Föreningarna Nordens Förbund är Föreningarna Nordens paraplyorganisation där de nationella och 

självstyrande områdena verkar på samma villkor. Eftersom föreningen har mycket samarbete med de 

nordiska föreningarna är det viktigt, för att arbetet skall vara så effektivt som möjligt, att FNÅ deltar i 

de gemensamma möten som FNF arrangerar. Ordföranden samt verksamhetsledaren deltar i 

presidiemöten och verksamhetsledaren i direktörskollegiets möten.  

Direktörskollegiets uppgift är att bereda presidiets ärenden och behandlar även frågor i anslutning till 

FNF:s inre verksamhet och de gemensamma projekten. I flera fall behandlar direktörskollegiet frågor 

som berör relationerna mellan FNF och Nordiska Ministerrådet. Samarbetet med FNF är en 

förutsättning för att få del av de nordiska medel som delas ut för att genomföra 

projektverksamheten. 

http://www.norden.ax/
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Föreningen har representerats vid FNF-möten enligt följande: 

Presidiemöten 
9.4 Stockholm Folke Sjölund och Sofie Norrlund 
27.10 Oslo Erik Brunström och Sofie Norrlund 

Direktörsmöten 
7.3 Köpenhamn Sofie Norrlund 
16.8  Köpenhamn Sofie Norrlund 
30.9-1-19  Köpenhamn Sofie Norrlund 
28.10 Oslo Sofie Norrlund 
19.11 Inget deltagande på grund av sjukdom 

Styrelseseminarium 

Det arrangerades inget styrelseseminarium under 2013.  

Samnordiska projekt 

Nordjobb 

Nordjobb erbjuder ungdomar, mellan 18 och 28 år, sommarjobb i ett annat nordiskt land eller 

självstyrande region. Projektet förmedlar även bostad och anordnar kultur- och fritidsprogram.  

Verksamhetsledare Sofie Norrlund har fungerat som projektledare för Nordjobb på Åland 2013. 

Verksamhetsledaren har informerat om projektet i skolor, media och på allmänna platser, anskaffat 

arbetsplatser och bostäder, matchat ansökningar, samt organiserat fritidsaktiviteter. Under perioden 

13 maj till 31 augusti var Ida Eriksson anställd som projektassistent. Projektassistentens huvuduppgift 

är att planera och utföra fritidsprogrammet, men även att bistå verksamhetsledaren i löpande 

ärenden samt fungera som vikarie under verksamhetsledarens semester. 

Nordjobb Åland har under 2013 jobbat hårt med rekrytering av seriösa arbetsgivare, matchning av 

kompetent personal, hyra bra bostäder, samt med att få upp medias intresse för programmet och 

därmed även öka både politikers och åländska ungdomars intresse för Nordjobb. 

Vi översteg vårt måltal 20 nordjobbare och nådde upp i hela 42 nordjobbare. Ungefär hälften av 

dessa nordjobbare fick jobb via Nordjobb och hälften ordnade jobb på egen hand, men anslöt sig till 

programmet på grund av kultur- och fritidsprogrammet samt möjligheten till assistens med 

myndighetskontakter. Nordjobbarna har deltagit aktivt i fritidsprogrammet och det har rapporterats 

få bekymmer på arbetsplatserna.  

Resultat 2013 Antal 

Antal förmedlade arbetsplatser 43 

Ej tillsatta arbetsplatser 10 

Totalt anskaffade arbetsplatser 53 

Antal projektassistenter 1 

Från projektlednings sida är man mycket nöjd med årets resultat, vad gäller seriösa arbetsgivare, 

tillsatta nordjobbare och kvaliteten på fritidsprogrammet. När det kommer till antal deltagande 



6 

 

ålänningar kan man se att antalet kompletta ansökningar är relativt högt, men att väldigt få faktiskt 

åker iväg. Detta måste ses över till kommande säsong.  

Administration och finansiering 

Sekretariatet har lett arbetet med Nordjobb på nordisk nivå och handlett Nordjobb Åland genom 

arbetet under vår och sommar. Just handledaruppgiften och rollen som bollplank är oerhört viktig för 

den enskilda projektledaren då man som projektledare sitter ensam i de olika länderna. Detta dels 

för att man ska lyckas hålla samma kurs som övriga i projektet, men även för att lotsas förbi 

eventuella hinder som dyker upp lokalt. Dessa diskussioner ger även programchefen en inblick i det 

dagliga arbetet ute i de olika projektområdena och denne kan då upptäcka eventuella gemensamma 

trender och problemområden och planera verksamheten utifrån detta.  

Nordjobb Åland har tre huvudfinansiärer. Det nordiska sekretariatet (indirekt Nordiska 

Ministerrådet), Ålands landskapregering och Föreningen Norden. 

I vanliga fall försöker man från föreningens sida anställa en högskolepraktikant med möjlighet till 

delfinansiering som projektassistent. Finansieringen kommer i sådana fall från universitetet, Ålands 

landskapsregering/AMS eller från annan källa som fond eller stipendium. Detta var dock inte möjligt 

denna säsong. 

De främsta kostnaderna utgörs liksom tidigare år av löne- och hyreskostnader. Marknadsföring av 

Nordjobb belastar också budgeten, liksom bränsle kostnader samt viss införskaffning av ny utrustning 

som behövs för projektets genomförande på Åland.  

Ekonomiskt ligger fritidsprogrammet inom budgetramen, men Föreningen Norden på Åland har 

behövt gå in med mer medel än budgeterat för att det inte ska uppvisa underskott. 

Eventmarknadsföring 

Nordjobb Åland har varit synligare än vanligt under 2013. Kansliet har varit medarrangör i några av 

tillfällena och blivit tillfrågade att närvara vid några av dem. Att utomstående frågar om Nordjobb 

kan närvara tyder på ett intresse för verksamheten och att Nordjobb är en viktig och stabil aktör på 

arbetsmarknaden för ungdomar. 

Nordisk minimässa på Ålands lyceum 16 januari. Nordjobb Åland och nationalkommittén på Åland för 

Red Cross Nordic United World College ordnade ett informationstillfälle på Ålands lyceum där 

eleverna fick möjlighet att ställa frågor kring de olika möjligheterna att arbeta och studera i Norden. 

Vi nådde elever från Ålands lyceum samt Ålands yrkesgymnasium, inriktning ekonomi och vård. 

Rekryteringsmässa på Ålands hotell och restaurangsskola 1 februari. Mässa och informationstillfälle 

ordnat av Arbeta och bo på Åland (www.komhem.nu), med inriktning på restaurangbranschen. 

Målgrupp studerande på restauranglinjen på yrkesgymnasiet samt högskolan. 

Informationstillfälle på arbetsförmedlingen 28 mars. Nordjobb Åland fanns tillgänglig på 

arbetsförmedlingen med informationsmaterial för potentiella arbetssökande inom målgruppen. 

Arbetsförmedlingen hade informerat sina klienter om möjligheten att ställa frågor direkt. Datumet 

valdes även på grund av den nära anslutningen till påsken. Många som studerar borta brukar komma 

till arbetsförmedlingen i anslutning till sina skollov för att diskutera möjligheter till sommarjobb. 

http://www.komhem.nu/
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Information om Nordjobb och Jobbresan på arbetsförmedlingen och Katapult 7 maj. Projektledaren 

mötte tillsammans med projektledaren för Jobbresan, verksamhetsledaren för Katapult samt 

ungdomslotsen. Syftet var att informera om verksamheten samt diskutera möjligheten till vidare 

samarbete. 

Möjligheternas torg 31 augusti. Detta är ett allmänt evenemang som ordnas på torget i Mariehamn 

där olika föreningar på Ålands samlas och informerar om sin verksamhet, dels genom presentation 

på torgscenen, dels med ett informationsbord. Målgruppen är alla som är intresserade av 

föreningsverksamhet eller annars söker möjligheter att utveckla sitt samhällsengagemang. Årets 

tema var mänskliga rättigheter. 

Om Norden i Ålands lyceum, 3 september 2 tillfällen, 24 oktober 1 tillfälle, 19 december 3 tillfällen. 

Ytterligare 3 tillfällen i samma informationsserie under våren. Föreningen Norden på Åland r.f, 

Ålandskontoret i Stockholm, Hallå Norden, Nordjobb på Åland håller under läsåret 2013-2014 9 

lektioner á 70 minuter om Norden och ungdomars möjligheter i Norden. Detta inom ramarna för 

första kursen i samhällskunskap för alla elever på årskurs 1 i Ålands lyceum. Detta efter liknande 

initiativ av Pohjola Norden i samband med det finska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 

2011. 

Information om Nordjobb, kurs i jobbsökande för arbetslösa ungdomar, 24 oktober. Projektledaren 

ska, efter inbjudan från arbetsförmedlingen, hålla en lektion i Nordjobb/möjligheter att söka jobb i 

Norden, för de arbetslösa ungdomar som deltar i en kurs i arbetssökande som arrangeras av 

arbetsförmedlingen. 

Gränshindersarbete 

Nordjobb Åland har redan i många år sammanställt ett informationsdokument om kontakter med 

samhällsservicefunktioner, så som bank, mobiltelefoni, skattemyndigheter, arbetarskyddsförvaltning 

och företagshälsovård, som vi delar ut till nordjobbarna. Därtill informerar vi arbetsgivarna om deras 

skyldigheter som arbetsgivare, samt nordjobbarna om deras skyldigheter och rättigheter som 

arbetstagare i Finland/på Åland. Nordjobb Åland har även ett bra samarbete med 

arbetarskyddsförvaltningen på Åland och de assisterar och informerar gärna i de fall där det finns 

oklarheter mellan sommarjobbare och arbetsgivare. Dock handlar det i dessa fall oftast om okunskap 

och problemen är lätta att lösa. 

Nordjobbarna har deltagit i ett besök till Hallå Norden där de kunde ställa egna frågor angående 

gränshinder som de råkat ut för eller berör dem. Denna säsong har man inte stött på något egentligt 

gränshinder, men det finns ett utbrett missnöje med källskatten. 

Ackvisition och tillsättande av arbetsplatser 

Arbetet med att ackvirera arbetsgivare har fungerat enligt tre strategier. 

 Mailkontakt med tidigare arbetsgivare. Projektledaren har kontaktat arbetsgivare som varit 

seriösa och som deltagit under de senaste åren. En del har deltagit även i år, medan andra 

valt att avstå från Nordjobbs rekryteringsbas av olika orsaker denna säsong men ämnar delta 

inkommande säsong. 
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 Mailkontakt efter annons på arbetsförmedlingens hemsida. Verksamhetsledaren har 

kontaktat potentiella arbetsgivare efter att de annonserat efter sommarpersonal på 

arbetsförmedlingens hemsida. I en del fall har de tagit kontakt och meddelat att de gärna vill 

delta. Långt fler arbetsgivare kontaktades än vad som slutligen deltog. 

 Arbetsgivaren anslutits på nordjobbarens initiativ. Ungefär hälften av arbetsgivarna faller 

inom ramen för denna grupp. De har alltså haft en passiv roll i Nordjobbsamarbetet denna 

sommar, men förhoppningen är att kunna ansluta dem aktivare till nästa säsong.  

Förhållandet mellan traditionella nordjobbare och de som ordnar jobbet på egen hand 21 – 22. Detta 

beror på att kansliet medvetet satsat på att säkerställa att det finns bostad åt de förmedlade 

nordjobbare samt att hålla en hög kvalitet på verksamheten. Men siffrorna visar att det finns ett stort 

behov av sommarpersonal och att Nordjobb Åland har ett uppdrag att göra. De förmedlade 

nordjobbarna har i många fall jobbat på arbetsplatser där det finns flera sommarjobbare och berättat 

för dem om den service och det kultur- och fritidsprogram som arrangeras. Detta har lockat 

nordjobbare att ansluta sig. Dessutom har möjligheten att delta på olika sätt, som nu informerats om 

på hemsidan, lett till att fler sommarjobbare har hittat till projektet. 

Denna säsong har de flesta arbetsgivare varit i Mariehamn och några enstaka i skärgården. Det är en 

avvägningsfråga i vilken utsträckning man ska samarbeta med arbetsgivare långt ute i skärgården. 

Arbetsgivare i skärgården önskar ungdomar som kan många språk och som tycker om varierande 

arbetsuppgifter både inomhus och utomhus. De har även ofta möjlighet at ordna bostad, en annars 

väldigt begränsande faktor på Åland. Dessvärre tar de ofta enbart emot en nordjobbare per 

arbetsplats. Alltså borde fler arbetsgivare per skärgårdsort rekryteras för att nordjobbarna ska få 

sällskap av varandra. De nordjobbare som jobbar där får visserligen den ultimata åländska 

skärgårdsupplevelsen, men det förutsätter att de har engagemang att ordna sitt eget fritidsprogram, 

då möjligheten till att delta i det arrangerade programmet är väldigt begränsat. 

Nordjobbare 2013 

Kansliet har valt att fokusera på mycket kontakt och information till nordjobbarna under 

tillsättningsprocessen och detta kan antas vara en av orsakerna till ett bra resultat. Även en hög 

kvalitet och djungeltelegrafen har lett till att många ungdomar som jobbat på Åland önskat delta. 

Resultatet, och övervikten av finländska deltagare, är helt i linje med det behov av arbetskraft och 

kompetens som efterfrågas på Åland under sommaren. Sommaren här högsäsong inom 

turismbranschen och i princip samtliga deltagande arbetsgivare har anknytning till turismen på sätt 

eller annat. Detta leder till krav på utmärkta kunskaper i svenska, finska och engelska. De övriga 

nordjobbarna är anställda hos arbetsgivare där kompetens i yrke och arbetsuppgifter värderas högre 

än språkkunskaper som sådana. 

Fördelningen på ålder och kön går helt i linje med den traditionella sommarjobbaren och studenten 

inom turismbranschen; majoriteten har studerat turism, eller turismrelaterade studier, några år och 

de flesta är kvinnor. Majoriteten av de åländska arbetsgivarna önskar sommarpersonal som är 23-24 

år gamla och årets Nordjobb har lyckats möta detta önskemål väl. 

Helt enligt tradition är det unga kvinnor som vill åka från Åland för att sommarjobba. Detta beror 

antagligen på att nordjobb har ett attraktivt paket med fokus på kultur- och fritidsprogram, men 
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även att det finns möjlighet att få hjälp att söka sommarjobb på studieorten där man redan befinner 

sig och har bostad. Det kunde dock gärna få vara flera åländska ungdomar som deltar i projektet och 

förhoppningsvis skall detta läsårs informationssatsning tillsammans med Ålands lyceum, 

arbetsförmedlingen och Katapult/Ungdomslotsen ge resultat. 

Majoriteten av nordjobbarna jobbar 11 veckor och det är ungefär längden av den mest intensiva 

turismsäsongen + två-tre veckor avsatta för inskolning på arbetsplatsen. En del anländer redan till 

tidig sommarsäsong i början på maj tillsammans med lägerskolgrupper, men majoriteten kommer i 

början av juni och stannar till mitten av augusti när skolorna börjar på nytt. En del stannar längre och 

då handlar det ofta om praktik eller att man inte har studier att återgå till. De som har en väldigt kort 

period angiven är oftast de som av någon orsak valt att avbryta arbetsförhållandet och bytt 

arbetsplats. 

Vård och omsorg: 2 barnflickor, 1 äldreomsorg. 

Service: turistinformation, kiosk/butiksbiträde. 

Restaurang/kök: kockar, pizzabagare, servitörer, köksbiträden, frukostvärdinnor 

Hotell/reception: reception, campingvärdar, stugby-alltiallo 

Kontor/telefonjobb: högskolepraktikanter. 

Majoriteten av dessa, service, restaurang och hotell har alla anknytning till turismbranschen. 

Turismbranschens överväldigande majoritet i deltagande i Nordjobb syns än tydligare när man ser till 

arbetsgivare framom antal arbetsplatser. 

Medeltal nordjobbare per arbetsgivare är 2. Det innebär att det ligger väldigt mycket arbete med att 

rekrytera arbetsgivare och matcha nordjobbare bakom varje tillsatt nordjobbare. Detta leder till att 

mycket arbetstid går åt till att rekrytera arbetsgivare och samtidigt att hitta den perfekta 

matchningen. Erfarenhet visar att ju färre personer som önskas till sommarpersonalstyrkan, desto 

större är kraven på dennes kompetens och förmåga att arbeta självständigt. Det optimala vore att 

hitta några arbetsgivare som tar emot många nordjobbare och därmed frigöra tid att rekrytera nya 

arbetsplatser utanför turismklustret och utanför den traditionella nordjobbsäsongen. 

Kultur och fritidsprogram 

Fritidsprogrammet var både lyckat och populärt. Uppslutningen från nordjobbarnas sida var bra och 

de allra flesta var aktiva och deltog i alla aktiviteter de hade möjlighet att delta i. Gruppen har 

överlag fungerat väldigt bra, med god sammanhållning och öppen och välkomnande stämning. Ryktet 

om Nordjobb har också spridit sig på Åland och många har slutit sig till organisationen vartefter 

under sommaren, eftersom de hört via bekanta att det har varit trevligt och vårt antal nordjobbare 

har stigit uppåt under hela sommaren. 

Aktiviteter på kvällstid fick bäst uppslutning eftersom fler hade möjlighet att delta i dem på grund av 

arbetstiderna. Vissa utflykter har tagit hela dagen, och andra har behövt vara på dagstid eftersom vi 

har träffat personer som tagit emot på sin arbetstid, andra har varit på kvällstid. Inga aktiviteter har 

inneburit övernattningar eller varit alkoholrelaterade.  

Boende 

Bostadssituationen är den enskilt största begränsande faktorn för Nordjobb på Åland. Vi förmedlade i 
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år bostäder till 13 nordjobbare. 23 nordjobbare bodde på sin arbetsplats eller hade en bostad 

förmedlad via arbetsgivaren. 6 stycken ordnade bostäder på egen hand.  

Boendet har överlag fungerat bra. Utgångspunkten har varit eget rum, låg hyra, nära till centrum och 

arbetsplats och för det mesta har vi lyckats uppnå detta. Bostäderna var alla på relativt gångavstånd 

från arbetsplats och Mariehamns centrum och nära till kollektivtrafik.  

Information och massmedia 

Information om projektet har gått ut via massmedia, medlemsbrev, brev till kommunerna, i skolor 

och på hemsidan samt direktkontakt till arbetsgivare. Nordjobb har blivit nämnt i tidningarna under 

sommaren vid flera tillfällen då nordjobbarna varit på olika evenemang och varit med om korta 

intervjuer. Ett reportage filmades av den lokala TV-kanalen Åland 24 där de intervjuade 

projektassistenten och tre nordjobbare, från Finland, Island och Tyskland.  Ålands radio gjorde ett 

reportage som filmades och även sändes i TV-nyheterna på den finlandssvenska kanalen Yle Fem i en 

kortare version. Den längre versionen sändes två gånger på Ålands radio (31.7). Ålandstidningen har 

även gjort ett reportage om en av våra isländska nordjobbare, på uppmaning av Nordjobb (29.7). 

Även projektassistenten har blivit intervjuad, bland annat om Nordjobb (20.7). Nordjobb har blivit 

nämnt i tidningarna under sommaren vid flera tillfällen då nordjobbarna varit på olika evenemang 

och varit med om korta spontana intervjuer. Nordjobb har haft bra synlighet i media denna säsong 

och förhoppningsvis ska projektet anses ha ett nyhetsvärde även i fortsättningen. 

Nordjobb Europa 

Nordjobb Åland har inte gjort någon aktiv satsning på Nordjobb Europa. Detta på grund av att de 

språkkrav många åländska arbetsgivare har redan försvårar urvalet så pass, att man från kansliets 

sida upplever det alltför arbetskrävande med nuvarande resurser att även försöka bredda till 

europeiska ungdomar. 

De europeiska ungdomarna som ändå hittat till Åland och gärna ta del av vad Åland och Norden kan 

erbjuda har fått ansluta sig till Nordjobb.  Vi hade fyra nordjobbare från utomnordiska länder, 

Litauen, Tyskland, Armenien och Azerbajdzjan. Två av dem pratade svenska, de två andra pratade 

bara engelska. Inför kommande säsong rekommenderas att man försöker fortsätta samarbeta med 

den arbetsgivare som hade europeiska ungdomar enligt samma modell som i år, således att deras 

sommarpersonal har möjlighet att ansluta sig till Nordjobb för kultur- och fritidsprogrammet om de 

önskar. 

Samarbetspartners 

Nordjobb Åland har samarbetat med följande: 

- Ålands lyceum: informationstillfällen och minimässa. 

- Red Cross Nordic United World College-urvalskommitten: minimässa om möjligheter I 

Norden. 

- Arbetsförmedlingen/Arbeta och bo på Åland: rekryteringsmässa, informationspunkt, 

jobbsökarkursdag med arbetslösa ungdomar. 

- Hallå Norden: fritidsprogram och handledning kring källskatt och liknande. 

- Ålands delegation i Nordiska rådet: fritidsprogram och frågestund. 

- Högskolan på Åland: fritidsprogram och boende. 
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Nordjobb 
  Ersättningar från FNF 20 770,39  

 Bidrag från ÅLR 19 000,00  
 Övriga bidrag 10 268,39  
 Kostnader -53 318,31  Lönekostnader inräknade 

Resultat -3 279,53  
  

Hallå Norden 

Den 1 februari 2011 startade Hallå Norden på Åland. Verksamheten går ut på att ge upplysningar åt 

dem som flyttar till Åland om vad som gäller här. Omvänt ger HN upplysningar om förhållanden i 

övriga Norden till ålänningar. Bent Blomqvist har jobbat som verksamhetsledare. 

Under 2013 har verksamheten genomförts som en sista provperiod på basis av ett avtal mellan NMR 

och FNÅ. Bidraget från NMR var 200 000 DKK för driften av verksamheten. 

Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners 

mobilitet i Norden. Hallå Norden har informationskontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, 

och på Färöarna och Åland. Kontakten till Hallå nordenkontoren sker via besök till de lokala kontoren, 

per e-mail eller via den lokala servicetelefonen. Hallå Norden på Åland kontoret öppnades den 

1.2.2011, projektmedarbetare är Bent Blomqvist och Föreningen Norden på Åland är 

förvaltningsorganet för Hallå Norden på Åland. Tjänsten är halvtid, 20 h i veckan och 

verksamhetsspråket är svenska, finska och engelska. Kontoret är öppet tis-tor kl.9.00-12.00 och 

13.00-16.00, servicetelefonen är öppen mån-fre 10.00-16.00.  

Hemsidor 

Alla länder och självstyrda områden har egna hemsidor och där kan man läsa om de regler som gäller 

för de som flyttar, studerar eller jobbar och speciellt gränsarbetares situation i de nordiska länderna. 

Hemsidorna har högsta prioritet i Hallå Nordens verksamhet. En genomgående omstruktureing av 

alla sidorna har påbörjats under år 2013. Implementeringen av den nya informationstruktureringens 

första fas har skett under hösten 2013 och kommer att slutföras under år 2014.  För år 2013 har 

antalet besökare på hemsidan stigit till ca 850.000, en ökning med 42% från år 2012, varav besöken 

till de åländska hemsidorna är 6263 fördelat till 31609 diverse sidobesök under år 2013. Hemsidorna 

uppdateras kontinuerligt och länkarna kontrolleras varje månad. Google Adwords är Hallå Nordens 

marknadsföringsverktyg på internet och sättet att nå ut till de nordiska länderna för att 

marknadsföra information om de åländska hemsidorna.  

Nordsvar 

Den andra delen av informationsverksamheten består av direktfrågor till Hallå norden i ett 

frågeformulär som kallas Nordsvar, eller så kan man kontakta de lokala kontoren per telefon eller 

besöka kontoren i nordsvarsfrågor. Under år 2013 inkom det 60 direkta nordsvarsfrågor angående 

Åland. De flesta frågor handlar om socialförsäkringar och skatter från personer som är på väg att 

flytta till Åland eller de som funderar på att flytta till Åland. 90% av dessa är från Sverige eller Finland. 

Även ålänningar som vill eller för tillfället jobbar i Norge har kontaktat oss i diverse frågor. Alla frågor 

som inkommit under år 2013 har besvarats. De flesta frågor krävde gedigen lokal kunskap och 

kännedom om Åland samt förfrågningar från flera olika myndigheter då det överlag blivit mer 
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komplicerade nordsvarsfrågor p g a frågeställarnas speciella livssituationer som orsakar att den 

specifika informationen de är ute efter inte finns på myndigheternas eller Hallå Nordens hemsidor. 

Förutom vägledning till rätt instans svaras oftast frågorna direkt av kontoret, oftast även då 

frågeställaren varit finskspråkig och informationen på de åländska myndigheternas hemsidor enbart 

funnits på svenska. Då har vi fungerat som tolk och översatt frågorna och svaren för båda parter.  

Informationsseminarier 

Hallå Norden organiserar informationsseminarier för handläggare på myndigheter för att informera 

dem om de regler som gäller för privatpersoner som flyttar mellan de nordiska länderna eller på 

annat sätt påverkas av regler och lagar i mer än ett nordiskt land, för Ålands del främst genom att 

arrangera eller delta i diverse informationstillfällen i skolor eller vid diverse evenemang samt ett 

allmänt nätverkande/informerande till alla myndigheter på Åland. Under året 2013 har Hallå norden 

deltagit i följande arrangemang: AMS dagen 1.3, Sjöfartsdagen 16.5, Möte med Ole Norrback 29.4, 

infotillfälle med integrationssamordnaren på landskapet 2.5, nordjobbarna på Åland 7.7, 

Möjligheternas torg 31.8, Ålands gymnasium 3.9, 24.10, 19.12. 

Nätverkande med relevanta myndigheter m.fl. 

Vem man varit i kontakt med varierar varje år beroende oftast på nordsvarsfrågorna samt 

gränshinderarbetet. Nätverkandet under år 2013 på Åland: 

 Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet: EURES-rådgivare och sjömännens 

handläggare, studiestödshandläggaren. Arbeta och Bo på Åland  

 Sveriges generalkonsulat på Åland 

 Nordiska samarbetskontoret på Åland 

 FPA  

 Magistraten på Åland 

 Ålands skattebyrå 

 Ålands tulldistrikt  

 Motorfordonsbyrån på Åland 

 Ålands näringsliv 

 Ålands landskapsregering: samordnaren för integrationsfrågor, miljöbyrån 

 Ålands gymnasium 

 Inflyttningsteamen i kommunerna i skärgården.  

 Ålands miljö- och hälsomyndighet 

 Egentliga Finlands lantmäteribyrå/Åland 

 Ålands polismyndighet 

Gränshinderarbetet 

Hallå Norden-kontoren - i samarbete med bland annat det nystartade Gränshinderrådet använder 

den information som de får från privatpersoner om gränshinder i Norden för att göra politiker och 

ämbetsmän uppmärksamma på problem och möjliga lösningar. Från år 2014 fördjupas samarbetet 

avsevärt med gränshinderrådet till den grad resurserna tillåter detta. Gränshinderarbetet är av 

högsta prioritet i Nordiska ministerrådets agenda. 
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Resor 

Hallå Norden har haft fyra interna möten under år 2013 där alla medarbetar deltog . Stockholm 23.-

25.1 , Reykjavík 15.-17.4,  København 6.6, Helsingfors 16.-18.9 Utöver dessa har Hallå Norden Åland 

representerat och deltagit i nordiska rådets session i Oslo 28-31.10.  

Hallå Norden  
  Ersättning NMR 26 715,60  

 Kostnader -25 639,05  Lönekostnader inräknade 

Resultat 1 076,55  
  

Nordisk biblioteksvecka 

Måndagen den 11 november 2013 startade den 17:e upplagan av Nordiska biblioteksveckan. Tema 

för året var Vinter i Norden. Årets litteratur var: 

Kura gryning: 

- Inga Borg, Vinter hos Plupp 

- Lana Hansen, Sila, en saga om klimatförändringar 
Kura skymning: 

- Tarjei Vesaas, Isslottet 

Årets konstverk är målat av: Esben Hanefelt Kristensen 

Kura skymning/gryning och Nordiska biblioteksveckan arrangerades traditionsenligt på Åland. Totalt 

deltog 23 institutioner, 10 bibliotek, 11 skolor och 2 övriga. Av dessa har 17 institutioner angett att 

de ska kura gryning, 11 att de ska kura skymning. Av detta kan man förstå att flera institutioner 

planerar att genomföra fler evenemang. Årets deltagare är tre fler än de senaste åren, men ändå en 

klar sänkning i deltagande jämfört med åren 2007-2010. Ingen respons kring val av litteratur har 

kommit till FNÅ, men många har berättat att motivet till planschen var det bästa på länge. 

På Åland arrangerar de lokala biblioteken och skolorna själva sitt kurande. De initierar även själva 

eventuella samarbeten med andra bibliotek och institutioner.  FNÅ sände ut information om NBV i 

den utsträckning det nådde kansliet. De enskilda biblioteken har själva utarbetat 

detaljarrangemangen. En del bibliotek samarbetade med ett stort evenemang, många valde att 

arrangera en mindre, lite intimare, tillställning där lokala skådespelare, författare och kulturpersoner 

läste högt ur årets texter, eget material och spelade och sjöng musik som passade tillfället. FNÅ 

annonserade den information som inkommit på föreningens hemsida och facebook.  

Det som tar mest tid i anspråk för kansliet är att informera, nå ut och få in information tillbaka. Från 

FNÅ har administrerats det material som sänts ut från Köpenhamn. Det anlände i god tid och nådde 

ut till deltagarna. FNÅ har mailat åländska bibliotek och skolor med aktuell information inför 

kommande biblioteksvecka. FNÅ har även informerat om kurandet och biblioteksveckan med allt 

dess innehåll på föreningens hemsida, facebook, i medlemsbrev och pressmeddelanden till tidningar 

och radio. Till viss del användes det material som sammanställts i sekretariatet, men även eget 

material togs fram, beroende på format och mottagare. 
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Materialet som produceras är populärt och viktigt, speciellt tryckmaterialet. FNÅ har inte fått någon 

respons på i vilken utsträckning som kringmaterialet verkligen används, men både vykort och posters 

är populära, speciellt när de är så fina som årets material. 

Nordisk biblioteksvecka 
 Ersättningar FNF 100,00  

Kostnader -44,67  

Resultat 55,33  
  

Vänortsverksamheten 
Föreningen Norden på Åland koordinerar och administrerar Åland landsbygdskommuners deltagande 

i den längsta vänortskedjan i Norden. De övriga orterna är Herning i Danmark, Siglufiord på Island, 

Holmestrand i Norge, Eiöi på Färöarna, Kangasala i Finland, Vänersborg i Sverige, Arsuk på Grönland 

och Husby i Sydslesvig. Varje år arrangeras en vänortsstämma enligt ett i förväg uppställt schema. De 

åländska kommunerna har möjlighet att delta och representera enligt ett rullande schema. 2013 

arrangerades stämman på Åland och därmed hade samtliga åländska kommuner möjlighet att delta i 

programmet eller sända deltagare. Totalt deltog 110 personer i arrangemangen. Temat var 

Östersjön- vår livsmiljö. 

Planerandet och genomförandet av vänortsstämman sköttes i huvudsak av en arbetsgrupp utsedd 

inom styrelsen samt verksamhetsledaren. Arbetsgruppen höll flera planeringsmöten under våren och 

sommaren och alla axlade olika ansvarsområden. 

Program under vänortsstämman 
Torsdag 
16.45  Transport Mariehamn – Jomala församlingshem. Bussarna avgår från hotell. 
17.00 Registrering , anmälan till aktiviteter, kaffe och pannkaka 
18.00 Öppningsceremoni i Jomala församlingshem  
ca. 20.30 Transport till inkvartering 

Fredag 
09.00 Styrelsemöte på Nordens institut. Icke styrelsemedlemmar fritt program. Tips på egna 
aktiviteter:  Ålands Sjöfartsmuseum och museifartyget Pommern 
11.00 Transport till Pellas för visning och lunch 
11.30 Pellasgården. Visning, lunch och kaffe.  
13.00, 13.30, 13.50 Bussar till Svinö för färja till Föglö. Bror och Folke informerar.  
14.30 Skarven till Föglö. En buss kommer med över till Föglö 
15.00 På Föglö. 

Turer att välja mellan: 

- Sommarutställning på Galleri Berghäll, Kjell Ekström. 
Sommarens gästutställare: Anna Sundblom och Anders Wallin. Även akvareller av Kjell 
Ekström. Loppis, antikvariat, antikviteter, konstkort, keramik m.m.      

- Utfärd till Flisö fisk. Åländsk fiskodlare. 
- Hemgårdsmuseet. Föglömuseet är ett museum som drivs av Föglö hembygdsförening. 

Museet ligger invid färjfästet i Degerby i ett gammalt packhus från 1820-talet. 
- Guidad vandring i Degerby. 
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18.30 Middag på Seagram  
20.50 Skarven till Svinö för transport mot Mariehamn   
21.45 I Mariehamn. Fritt nattprogram. 

Lördag 
09.30 Information om Åland och visning av Självstyrelsegården  
11.30 Lunch på Hotell Arkipelag 
13.30 Guidade rundturer till Eckerö respektive Geta och Kastelholm. Kaffe ingår. Bussen 
avgår utanför Arkipelag. 

17.00 Tillbaka på hotell och fritid  
18.00 Transport till festlokal, Folke och Bror guidar bussarna 
18.30 Festmåltid  
ca. 22.00 Tillbaka på hotell  

Söndag 
08.45 Bussen för dem som ska delta i övningen avgår från Övernäsgården och kör vidare via 
Strandnäs till kyrkan. 

 09.00 Övning  

10.00 Nordisk högmässa i Jomala kyrka 

12.00 Stämma anno 2013 slut. 

Deltagarna var mycket nöjda med programmet, arrangemangen, boendet och vädret. 

Vänortsverksamheten 
 Ersättningar  16 450,00  

Bidrag kommuner 2 839,00  

Kostnader -25 315,51  

Resultat -6 026,51  
 

Välkomstgruppen 
Föreningen Norden på Åland tar emot många besökande Norden-föreningar som kommer till Åland 

på medlemsresor. Traditionellt har föreningen en utsedd välkomstgrupp som håller kontakten med 

dessa besökande grupper och assisterar om det så behövs. Under 2013 har ingen sådan 

välkomsgrupp varit utsedd, utan verksamhetsledaren har tillsammans med ordförande eller annan 

styrelsemedlem fungerat som välkomstgrupp. Detta upplägg har fungerat bra. 

Följande grupper har gästat föreningen: 

- Föreningen Norden Lerum besökte Åland den 6 juni. Ordförande Folke Sjölund och vice ordförande 

Erik Brunström närvarade vid en middag och berättade om föreningens verksamhet och Åland i 

Norden. 

- Foreningen Norden Nord-Norge planerade ett besök till Åland 22-28 juni och önskade samarbete 

med FNÅ kring program och arrangemang. Dock resulterade dessa initiala kontaktförsök inte i några 

konkreta samarbeten. 
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- Föreningen Norden Hässleholm (18 personer) och Slagelse (32 personer) 13 augusti. FNÅ 

arrangerade med guidning på sjöfartsmuseet och Pommern, biljetter till Gustaf Eriksson-teatern på 

Pommern samt buffetmiddag ombord på mellandäck. 

- Mittnordenkommitten, ett nordiskt gränsregionalt samarbetsorgan som verkar med stöd från 

Nordiska ministerrådet, besökte Åland i september. Den 20 september träffade ordförande Folke 

Sjölund och verksamhetsledare dem och berättade om föreningens verksamhet. De blev i synnerhet 

intresserade av språkkurserna som föreningen arrangerar, samt Nordjobb och Jobbresan. 

Barn- och ungdomsverksamheten 
Ungdomsmedlemmar erbjuds möjlighet att delta i Nordjobbs fritidsverksamhet, systerföreningarnas 

verksamhet, samt all annan verksamhet som anordnas för medlemmarna.  

Åren 2010-2012 har föreningen arrangerat Språkläger i svenska för finsktalande gymnasister. Det 

fanns långtgående planer för ett sådant läger även under 2013 men det blev inhiberat på grund av 

problem med logiarrangemangen. Syftet med språklägret är att förbättra ungdomarnas kunskaper i 

svenska och öka kännedomen om Åland. På förmiddagarna hålls klassisk språkundervisning medan 

eftermiddagar och kvällar ägnas åt andra aktiviteter där deltagarna har möjlighet att bekanta sig med 

den åländska kulturen och naturen, samt göra studiebesök.  

Nordiska författarbesök 

Trots sen start lyckades Föreningen Norden genomföra Nordiska författarbesök på Åland 2012 i 

februari 2013. Detta tack vare gott samarbete mellan de åländska skolorna och skolbiblioteken. 

Totalt fick sju skolor från sex olika kommuner chansen att träffa Lise Bidstrup (LB), vid fem olika 

tillfällen spridda över tre dagar. På måndagen besökte LB Källbo skola i Finströms kommun. Här 

träffade hon 30 elever och 3 ur personalen i Källbo skolas fjärdeklass samt 4 elever och 1 lärare från 

årskurs 4 Geta grundskola. På tisdagen fick LB åka ut till Föglö, en skärgårdskommun. Här träffade 

hon elever i årskurs 4-6 från Lumparlands skola (14 elever), Kökar skola (8 elever) och Föglö skola (28 

elever) samt 6 lärare vid två lektioner. På onsdagen besökte LB två skolor i Mariehamn. I Övernäs 

skola fick årskurs 6, 25 elever, träffa henne och i Strandnäs 35 elever och 5 personal. Totalt fick LB 

träffa 144 elever och 15 lärare eller skolbibliotekarier. 

Skolbiblioteken på Åland är aktiva med att arrangera möten mellan författare och elever. Det är 

viktigt för både författare och elev att dessa möts. Således är elever på Åland vana vid författarbesök, 

i vanliga fall är de pålästa och väl förberedda. Dock räckte inte tiden till denna gång, att förbereda 

innan, men flera lärare uttryckte istället uppskattning i möjligheten att detta kunde vara en 

startpunkt för vidare arbete med nordiska språk. I och med detta uppstod en tydlig referenspunkt 

som både elever och lärare man kan återkoppla till i undervisningen i nordiska språk senare under 

vårterminen. 

Detta möjliggjordes tack vare att Föreningen Norden Norge var tillmötesgående med FNÅs önskemål 

att på grund av den sena starten förlägga besöken till februari 2013. Besöken gjordes även möjliga 

tack vare ett bra samarbete med Nordens institut, skolbiblioteken på Åland, i första hand 

skolbibliotekarie Elspeth Randelin och de skolor som deltog. 
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Föreningen fick möjlighet att ordna ytterligare författarbesök under hösten. Barn- och 

ungdomsboksförfattarna Daniel Zimakoff och Ida-Marie Rendtorff från Danmark besökte åländska 

skolor 18-22 november. Författarparet besökte 10 skolor, men eftersom flera skolor är så små 

samlade vi elever från fler skolor samtidigt och emellanåt från flera årskurser. Totalt fick elever från 

14 skolor i årskurs 4-6, och även i ett fall årskurs 8-9, träffa författarna. Föreningen Norden hade inte 

sänt ut förslag på undervisningsupplägg innan besöken, men nog lite kort information om författarna 

och deras litteratur. Skolorna tog sig an uppgiften på lite olika sätt. En del hade jobbat med 

litteraturen, andra med författarskap. Någon grupp hade fokuserat på Danmark i 

geografiundervisningen. En grupp har en vänklass i Danmark de ska besöka under våren och tyckte 

det var spännande att få träna öronen lite innan avresa. 

Ungdoms- och skolverksamhet 
 Ersättningar 10 833,76  

Kostnader -7 427,74  

Resultat 3 406,02  
 

Norden i skolan 

I samband med det finska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2011 genomförde man att antal 

presentationer vid gymnasieskolor i Finland som innehöll nordiska företeelser av intresse för just den 

kategorin studeranden. Dock genomfördes detta inte på Åland då. Under hösten 2013 togs ny 

kontakt och samarbete etablerades med en av lärarna i samhällskunskap, inom ramarna för första 

kursen i samhällskunskap för alla elever på årskurs 1. Totalt genomfördes 6 tillfällen á 70 minuter 

under höstterminen 2013, ytterligare 3 planeras under våren 2014. Vid dessa tillfällen gavs allmän 

information om det nordiska samarbetet (Folke Sjölund eller Gunnar Westerholm), Hallå Norden 

(Bent Blomqvist), Nordplus (Åsa Grönlund) och Nordjobb (Sofie Norrlund). 

Nordeniskolan.org 

Hösten 2013 lanserades en ny skolplattform, www.nordeniskolan.org. FNÅ var representerat när den 

lanserades under sessionen i Oslo i oktober. Skolplattformen samlar information, språk och historia 

på ett och samma ställe, på ett kul och informativt sätt. Via denna kan man även finna vänklasser 

eller umgås interaktivt i real tid med elever i andra nordiska länder. Informationstillfälle för åländska 

lärare planeras till början av 2014. 

Nordisk språkförståelse 

Den 3 december deltog verksamhetsledaren i en konferens om nordisk språkförståelse i Stockholm. 

Under konferensen presenterades bland annat Nordisk språkkoordination och dess planlagda 

verksamhet. Från och med januari 2014 drivs detta av Föreningarna Nordens förbund och dess 

systerföreningar. Hur arbetet kommer att yttra sig konkret för FNÅ kommer ännu att visa sig. 

Ungdomens nordiska råd 

Ungdomens nordiska råds session hölls in Oslo 25-27 oktober. Temat för sessionen var Arktis. Från 

Åland deltog åtminstone fyra ungdomar, dock på eget eller partiets initiativ. Inför kommande år 

kunde det vara intressant att från FNÅs sida ordna en liten samling med ungdomarna innan 

sessionen och eventuellt träff med Ålands delegation i Nordiska rådet. 

http://www.nordeniskolan.org/
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Klimatprojektet 

Under 2013 har inga särskilda aktiviteter med anknytning till klimatprojektet arrangerats. Föreningen 

har dock fått, och beviljat, en ansökan från Ålands natur och miljö, om bidrag till arrangemang om 

naturläger för ungdomar på Åland. Detta torde bli den sista insatsen i detta projekt från föreningens 

sida i denna omgång. 

Återstående 600 

Övrigt 
Härlig är Norden. Den 22 februari arrangerade föreningen en runda bords-diskussion på temat 

Härlig är Norden, tillsammans med Sinikka Bohlin, ordförande för Föreningen Norden i Sverige, 

tidigare riksdagsledamot i Sverige och 2009 president för Nordiska rådet. Man diskuterade kring 

temat Härlig är Norden, varför är Norden härlig, eller är den egentligen det? Har Norden förlorat 

intresse i globaliseringens tid? Är Norden viktig för Åland? Totalt deltog 10 personer, och 

diskussionerna ledde till konkreta samarbetsprojekt mellan Föreningen Norden Sverige och 

Ålands fredsinstitut. Resultat av detta samarbete kommer att synas under 2014. 

Den 10-13 juni ordnade föreningen en kurs i svenska tillsammans med Finlands kommunförbund 

för finsktalande kommunanställda. Kursen fick bra respons och nu siktar man på att arrangera 

kursen igen sommaren 2014. 20 personer deltog. 

Kurs i kommunsvenska/Språkläger 
 Ersättning 5 000,00  

Kostnader -2 172,59  

Resultat 2 827,41  
 

FNÅ deltog i år i Möjligheternas Torg, som arrangerades på Torget i Mariehamn 31 augusti. Årets 

tema var Mänskliga rättigheter. Föreningen spred information om sin verksamhet och om Nordjobb, 

samt passade på att värva nya medlemmar till föreningen 

Projekt Förbundsstaten Norden. Under 2011 och 2012 har den svenske forskaren Gunnar 

Wetterbergs tankegångar om Norden som en förbundsstat varit mycket aktuell i nordiska politiska 

organ och likaså inom Föreningarna Nordens Förbund. Även FNF har tagit förbundsstaten som tema. 

Föreningen Norden på Åland deltar aktivt i diskussionen.   

Hemsidan. I enlighet med föreningens verksamhetsplan har föreningen under året satsat på ökad 

synlighet gentemot allmänheten, utökade aktiviteter och möjlighet till deltagande för medlemmarna 

samt att allmänt verka för Åland i Norden och för Norden på Åland, inom de ekonomiska ramar som 

beviljats. I slutet av 2012 lanserade föreningen en ny hemsida som ska vara mer tillgänglig och den 

har uppdaterats kontinuerligt under 2013. I linje med arbetet med ökad synlighet har 

verksamhetsledaren även öppnat en sida på facebook, där det delas nordiska nyheter eller 

informeras om verksamheten på kansliet och i Norden. Sidan är även en enkel möjlighet för Norden-

intresserade att snabbt ta kontakt med kansliet. 
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Föreningen har under året haft en relativt god synlighet i åländsk media, främst i samband med 

Nordjobb, men även Nordiska författarbesök, Nordiska biblioteksveckan och Skolportalen har fått 

utrymme i de åländska tidningarna. 

Under året har föreningen haft ett nära samarbete med Ålands delegation i Nordiska rådet, dels 

genom informationsutbyte, dels genom förutsättningslösa lunchmöten. Det finns även en ambition 

att träffas och diskutera frågor och teman inför varje session och temasession. Från föreningens sida 

finns en önskan om att detta samarbete ska fortsätta.  

Föreningen fick uppleva en stor förlust i december. Den 10 december gick föreningens mångårige 

ordförande Folke Sjölund bort efter en tids sjukdom. 

 

Mariehamn 7 januari 2014 

 

 

Sofie Norrlund 

verksamhetsledare  

 

 

Mariehamn 6 februari 2014 

 

_________________________________  ___________________________________ 

Erik Brunström   Bror Myllykoski 
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Jan-Erik Berglund   Marjo Österberg 

 

_________________________________  ___________________________________ 

Berit Lindholm   Raija-Liisa Eklöw 

  


