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Under 2020 hölls 8 styrelsemöten, ett medlemsmöte samt ett årsmöte.  
 
Verksamhetsåret 2020 har till följd av Coronapandemin inneburit en större satsning på virtuella evenemang 
än förut. Partiet har arrangerat live-sändningar, hållit diskussioner och öppna möten, i form av luncher och 
kvällsträffar samt kongress. Flera möten har hållits digitalt och som s.k. hybridmöten med deltagare på 
distans. På grund av pandemin sköts årsmötet upp till 3.6. Kongressen hölls i vanlig ordning (vartannat år) 
21.11.  
  
Under året diskuterades särskilt tillväxt i ekonomin och ÅSD:s linje gällande tillväxt i kombination med 
klimatförändringarna. Tillväxt diskuterades på flera medlemsträffar och var även ett tema på kongressen 
2020.  
 
Styrelsen för 2020 valdes på årsmötet och fick följande sammansättning: 

 

STYRELSEN 2020 

Styrelsens ordinarie 2020   Styrelsens suppleanter 
 
Camilla Gunell, ordförande 
Ulf Weman, första vice ordförande 
Kicki Blomqvist, andra viceordförande

 
Fia Hellsten 
Satu Silvennoinen 
Tony Wikström 

Britt-Marie Sjöström Kärki  
Ingemar Johansson                                      

  

 
Andreas Westmark 
Freddie Forsman 
Mia Hanström 
Helena Flöjt-Josefsson 
Lasse Welroos

 
 
 
ÖVRIGA UPPDRAG OCH GRUPPER 

Valberedning: Barbro Sundback och Tony Wikström 2020. Till valberedare 2021 valdes Karl-Johan 
Fogelström och Miina Fagerlund. 
Verksamhetsgranskare: Margareta Flink  
Verksamhetsgranskarens suppleant: Karl-Johan Fogelström  
Lagtingsgruppens sekreterare: Kristin Mattsson 
Ledamot i ABF:s styrelse: Fredrik Johansson 
 
Mariehamns socialdemokrater r.f. är en egen förening. Övriga medlemmar i partiet är indelade i grupperna 
Norra Åland, Södra Åland och Skärgården.  
 
Norra Ålands socialdemokrater och Södra Ålands socialdemokrater har haft en egen verksamhet. Norra 
Ålands socialdemokrater och Södra Ålands socialdemokrater har egna FB-sidor och grupper på facebook för 
sina medlemmar. 
 
ÅSD är medlemsorganisation i Arbetarnas Bildningsförbund på Åland. Kristin Mattsson och Lasse Welroos 
deltog i representantskapsmötet den 27.5. som socialdemokraternas representanter. 
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LAGTING OCH LANDSKAPSREGERING 
 
Socialdemokraternas lagtingsgrupp har under mandatperioden 2020 - 2023 tre ledamöter: Camilla Gunell, 
Nina Fellman och Jessy Eckerman. Partiet sitter i opposition. 
 
Följande poster och uppdrag har de socialdemokratiska ledamöterna valts till i Lagtinget 2020-2023: 
 
Camilla Gunell 
Gruppledare 
Medlem i Ålands delegation i Nordiska rådet 
Medlem i Talmanskonferensen 
Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden 
 
Jessy Eckerman 
Medlem i Lag- och kulturutskottet 
Vice ordförande i BSPC 
Ersättare i Kanslikommissionen 
Ersättare i Talmanskonferensen 
 
Nina Fellman 
Medlem i Finans- och näringsutskottet 
Ersättare i Lag- och kulturutskottet 
Ersättare i Social- och miljöutskottet 
Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden 
Medlem i Justeringsutskottet 
 
Även lagtingsarbetet har under 2020 präglats av coronapandemin och mycket tid har gått åt att behandla 
budgetar med pengar till kommuner, företag, enskilda och ämnen som diskuterats mycket är olika gruppers 
utsatthet under Covid 19 och hur man bäst skyddar samhället från smitta och hur man räddar ekonomin 
och arbetsplatserna. Många har under årets drabbats av arbetslöshet och permitteringar. Många ärenden 
har också hanterats i relationerna till riket då undantagsregler och smittskyddslagstiftning på olika sätt 
påverkat självstyrelsen och dess behörighet. 
 
I de 24 budgetmotionerna i samband med budgeten för 2021 föreslogs åtgärder inom miljö-, infrastruktur-, 
jämställdhets- och familjepolitik samt vuxenstudiestöd och stöd för public service. Lagtingsgruppen 
framhöll vikten av ett starkt KST och behovet av en kommunreform. ÅSD och lagtingsgruppen har som enda 
parti fört fram Finlands lagförslag om förlängd läroplikt som ett förslag för Åland att följa. 
 
ÅSDs styrelse understödde den socialdemokratiska lagtingsgruppen beslut att avstå från att delta i en 
parlamentarisk kommitté för skärgårdens trafikförbindelser och fast förbindelse (tunnel) mellan fasta Åland 
och Föglö.  
  

FÖRTROENDEUPPDRAG TILLSATTA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING 
 
Styrelsen för Ålands polismyndighet: Jessy Eckerman, ersättare Ingemar Johansson.  
ÅMHM, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet: Susanne Kicki Blomqvist, ersättare Rolf Söderlund.  
ÅHS styrelse: Ulf Weman, ersättare Camilla Gunell.  
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Kraftnät Åland: Barbro Sundback 
Ålands kulturdelegation: Pekka Sonck, Maria Svensson 
Ålands radio och TV: Ordförande Mia Hanström 
 
ÅSD är medaktör i Bärkraftnätverket. Camilla Gunell och Kristin Mattsson har under året deltagit i  
Bärkraftnätverkets möten som ÅSD:s representanter.  
 

VERKSAMHETEN  

 

Första maj-firandet.  
1 maj var lyckat trots att vi i år fick fira digitalt. ÅSD sände en förhandsinspelad inspelning med tal och sång. 
Årets tema var ”Trygghet i svåra tider”. Talare var Camilla Gunell, Jessy Eckerman, Fia Hellsten och Henrik 
Löthman. Ulf Weman var presentatör och regissör. Claes Hellström skötte tekniken. Miina Fagerlund, Sara 
Kemetter & Camilla Gunell och Tony Wikström bidrog med sånginslag. Kutten Lindbom stod för 
ackompanjemang. En arbetsgrupp för första maj-firandet hade tillsatts av styrelsen och bestod av Elin 
Sundback, Ulf Weman, Lasse Welroos. 
 
American Breakfast 
American Breakfast hölls 4.10 kl. 8-10 i hotell Arkipelag. ÅSD arrangerade en öppen valvaka där det 
amerikanska valresultatet följdes och diskuterades. Evenemanget, med amerikansk frukost till 
självkostnadspris, blev mycket lyckat och salen fullsatt (max 60 deltagare var tillåtet p.g.a Covid19).  
 
Medverkande kommentatorer i panelen var lagtingsledamot Nina Fellman, amerikanen Bruce Evensson och 
Aino Valler som tillbringat år 2019 i USA. På länk deltog forskaren vid utrikespolitiska institutet Mariette 
Hägglund och Sveriges tidigare generalkonsul på Åland, Olof Ehrencrona. Samtidigt följdes valvakan i TV på 
storbildsskärm. 
 
Ulf Weman och Tony Wikström ledde evenemanget. 
 
Kongress 21.11.  
Kongressen 21.11 hölls i Lagtingets auditorium med 22 deltagare, ca hälften av det normala deltagarantalet 
p.g.a coronapandemin. Temat var Hållbar rättvis ekonomi. Sara Kemetter fungerade som ordförande på 
kongressen. Diskussioner fördes i fyra grupper. Grupperna presenterade synpunkter på kongresstexten och 
dess tio åtgärdspunkter för en ”hållbar rättvis ekonomi”. Partisekreterare för SDP, Antton Rönnholm, 
medverkade via länk och talade om aktuella frågor och reformer som regeringen Marin genomför. 
Kongressen antog sju av nio inkomna motioner samt en resolution som skickades in tillsammans med ett 
pressmeddelande efter dagsprogrammet. Kvällen fortsatte med middag på Bettys café i Eckerö. Trubadur 
Yohan Henriksson underhöll.  
 
Utbildningstillfällen 
Politikgruppen – en av tre arbetsgrupper som bildades efter valet hösten 2019 och leds av Ingemar 
Johansson och Kaveh Bahar – har arrangerat sex studiecirkel-träffar:  
 
16.1. Saltvik/Boogården med temat ekonomi, integration och framtidsfrågor med Barbro Sundback som 
inledare. (13 delt)  
 
13.2. Eckerö med temat solidaritet och integration, med Siv Ekström som inledare (19 delt) 
 
12.3 kl 18.30 i Jomala kommunkansli. Tema: "Socialdemokratins rötter" med 
Magnus Drougge och Kaveh Bahar som inledare, 23 deltagare (ledare Ingemar Johansson) 
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1.4. Hållbarhet inom matproduktion och matkonsumtion, 4 delt. (digitalt, ledare Mia Hanström) 
 
15.4. Hög sysselsättning och medborgarlön/basinkomst, 6 delt. (digitalt, ledare Mia Hanström) 

 
17.9 Socialdemokratisk tillväxtpolitik. Hur blir den grön och rättvis?  I Valborg, Lemland, med 
nationalekonom Christer Lindholm vid ÅA som medverkande via nätet. En aktionslista med 10 punkter för 
hållbar och rättvis ekonomi diskuterades på mötet. 13 delt. (8 på plats, 5 online) 
 
Livesändningar 
Livesändningar med möjlighet att ställa frågor till lagtingsledamöterna och inbjudna gäster har ordnats. 
Lagtingsgruppens livesändningar har gått under namnet ”Samtal från sjätte våningen” och behandlat 
aktuella ämnen. Följande sändningar har hållits: 
 
8.4. Livesändning på fb med Lagtingsgruppen om Åland och Coronakrisen 
 
23.4. ”Åland och coronakrisen” (Gäst Göran Djupsund),  
 
7.5. ”Unga och coronakrisen” (Gäster Matilda Wrede-Jäntti och Tomas Lundberg),  
 
14.5. ”Äldre och coronakrisen” (gäster Arsim Zekaj och Ulla Andersson). 
 
Youtube-film 
1.10 Publicering av film laddades upp på Youtube. I filmen samtalar Camilla Gunell med kulturprofilerna 
Therese Karlsson och Pekka Sonck om kulturens väg genom och ut ur coronakrisen. Rubriken var 
Kulturkollaps, överlever kulturarbetarna? Samtalet ingick i serien Samtal från sjätte våningen. 
 
Seminarier och medlemsmöten  
26.2. Medlemslunch på Arken. På lunchen diskuterades den s.k. bulvanaffären samt grunderna för 
tillsättande av ny förvaltningschef vid Ålands landskapsregering. (17 deltagare)   
 
2.9. Presentation och analys av väljarundersökning med Rasmus Lindqvist. I Lagtingets auditorium. (12 
deltagare) 
 
8.10: Jordförvärv och näringsrätt, dags för förändringar? I Godby Idrottscenter. Nina Fellman inledde. 18 
deltagare (9 på plats, 9 online). 
 
1.12. Medlemsmöte om Jordförvärv och näringsrätt. 
Utkast till förslag till ny näringsrättslagstiftning presenterades av rättssakkunnig Rasmus Lindqvist. 
Ett nytt förslag är att kravet på 2/3 andel ålänningar i styrelsen minskas till minst 1 person (med 
hembygdsrätt eller har bott minst fem år i landskapet). I Rödhamn, Lagtingsbyggnaden. ( 11 deltagare) 
 
Kanonloppsstafetten 
10.10 ÅSD deltog ÅSD med ett lag i kanonloppsstafetten. Deltagare löpare var Ingemar Johansson, Fia 
Hellsten, Elin Sundback, Michael Gunell, Jessy Eckerman och Camilla Gunell. 
 
Prideparaden 
Sex medlemmar deltog i ÅSD-gruppen i prideparaden 29.8. Flera medlemmar syntes i andra grupperingar. 
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Minnesceremoni för Igge Holmberg  
Många från ÅSD deltog i minnesceremonin för Igge Holmberg (1966-2020) i Mariehamns stadshus den 8 
augusti. Nina Fellman höll i trådarna i enlighet med Igges sista vilja och många medlemmar höll tal och 
sjöng. 

 
 
NORDISKA OCH EUROPEISKA SAMARBETEN UNDER 2020 
 
28-29.1. Deltagande i SAMAK i Köpenhamn.  Från Åland medverkade lagtingsledamöterna Camilla Gunell, 
Nina Fellman och Jessy Eckerman. Från FFC Åland deltog Elin Sundback, från ABF Åland Mia Hanström och 
från Nordenskolan Sara Kemetter (alumni) och Lars Welroos (via Nordenskolan). År 2020 prioriterade 
SAMAK arbetet för en rättvis klimatpolitik och kongressen hade temat klimat och olikhet. 
 
SAMAK är nordiska arbetarrörelsens samarbetskommitté och består av de socialdemokratiska partierna 
och landsorganisationerna i Norden.  
 

Fia Hellsten och Kristine Dzene antogs som deltagare i årets Nordenskola. Fia Hellsten deltog som fackets 
representant, och Kristine Dzene för ÅSD. Partiet beviljades ett stipendium av SAMAK för sitt deltagande i 
Nordenskolan. 
 

14.2. deltog Mia Hanström i S-kvinnors 100-årsjubileum i Stockholm  
 
ÅSD deltog varken i Almedalen eller i FSD:s kongress. Almedalen var inhiberad p.g.a coronapandemin. Till 

Finlands Svenska Socialdemokraters kongress skickade lagtingsgruppen en inspelad digital hälsning. 

 
Medlemsbrev och information 
Två medlemsbrev skickades ut. Information om evenemang har satts upp på FB, Instagram och ÅSD:s 
webbsida. Partisekreteraren har regelbundet skickat ut e-post till medlemmar om aktuella evenemang och 
medlemsträffar. ÅSD har två icke offentliga grupper på fb för att kommunicera och informera internt:  
Ålands socialdemokrater – medlemmar som används för medlemsinfo- och nyheter och Åland 
socialdemokrater - kandidater och politiker där diskussioner om aktuell politik förs.  
 
På webbsidan gör ÅSD:s lagtingsledamöter och partisekreterare inlägg med jämna mellanrum. 
Ledamöterna och skriver även bloggar som är kopplade till hemsidan. 
 
En mall för information på ÅSD:s fb-sida togs fram av Sara Limnell och har sedan hösten 2020 använts av 
partisekreteraren och lagtingsledamöterna. Sara Limnell anlitades också för att göra layout till kongressens 
material och sköta annonsering för American Breakfast. 
 
Insändare av styrelsen publicerades i lokaltidningarna. Insändarna behandlade kommunernas behov av 
tryggad finansiering under coronakrisen, vi tog ställning för Black Lives Matter och mot avskjutning eller 
skyddsjakt på havsörn. 
 
 

HEDERSMEDLEMMAR 
 
Styrelsen beslutade återuppta traditionen med att utse hedersmedlemmar. Ett nytt regelverk om 
hedersmedlemskap antogs, enligt vilket hedersmedlemmar utses av en enhällig styrelse. Den som utses ska 
på ett förtjänstfullt sätt ha främjat föreningens syften. På årsmöte 3.6. utnämndes följande personer till 
hedersmedlemmar i ÅSD: Kalle Fogelström, Ulla Andersson, Barbro Sundback och Igge Holmberg.  
 


