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Kulturnatten i Mariehamn med Batida från Danmark utanför NIPÅ



1. Resultatrapport
Nordens Institut på Åland (NIPÅ) arbetar målmedvetet 
och strävar till att vara en viktig resurs inom kultursek-
torn för ålänningarna. NIPÅs uppgift som främjare av 
det åländska kulturlivet i samspel med kulturlivet i det 
övriga Norden och i samarbete med lokala kulturorgani-
sationer har lyckats bra.    
 
Verksamheten sker huvudsakligen inom det allmänkul-
turella området men institutet arbetar även med 
frågor inom undervisning/forskning och kontakt- och 
nätverkssamarbete. NIPÅ arbetar för ett aktivt kulturliv 
inom alla genrer för alla åldrar på Åland, för det nordiska 
på Åland och det åländska i Norden.  

 NIPÅ har under året 2011 fokuserat på de fem områden 
som finns i målkontraktet för 1.1.2009-31.12.2011.  

1. Förmedling av åländsk konst och kultur till Norden 
samt kulturutväxling 
2. Kulturell mångfald och interkulturell dialog 
3. Barn och unga 
4. Lokal kultur- och informationskontaktpunkt  
5. Baltikum

NIPÅs personal under år 2011 har varit direktör Åsa  
Juslin, sekreterare Harriet Lundell, projektkoordinator 
Lykke Pörtfors, informatör Maria Jonsson samt som del- 
tidsanställd informationsmedarbetare Anna Sundblom.  
 
Som deltidsanställda projektledare har vi haft Arn-Henrik 
Blomqvist och Maria Antman. Dessutom har vi haft två 
deltidsanställda tutorer inom projektet Yo! BaNa;  
Annukka Turakka och Stefan Gustafsson som även 
fungerat som filmpedagog. Inom projektet Yo!BaNa har 
NIPÅ ansvar för att dokumentera projektet och för det är 
Erik Saanila projektanställd som filmare och klippare.

NIPÅs styrelse under perioden 1.1.2011 - 31.12.2011: 
Urban Norlander, Sverige, ordförande, Þorunn Erlu-  
Valdermarsdóttir, Island, viceordförande, Henry Lind-
ström, Åland, Lars Brustad, Norge samt suppleanterna 
Anette Østerby, Danmark och Johanna Lindstedt, Finland.  
Jörgen Meitilberg från Färöarna varit har varit observatör.
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Vifira klarar att hålla många bollar i luften, 
något NIPÅ också gör under ett verksamhetsår.
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1.1 Resultatrapportering med analys av avvikelser  
  och värdering av framtidsutsikt.  

Referens från NIPÅs Mål- och resultatkontrakt om 
kvalitetsmålsättningen i verksamhetsområde 1: Genom 
satsningen på förmedling önskar NIPÅ inspirera till att 
höja kvalitets- och ambitionsnivå för åländska konst- och 
kulturprojekt samt även bereda väg för en internationell 
exponering. 

Inom ramen för detta verksamhetsområde har NIPÅ nått 
de mål som satts genom att erbjuda publiken program 
av hög kvalitet. Många av våra projekt går även över 
verksamhetområdesgränser. 

Till de stora satsningarna som NIPÅ haft under året kan 
nämnas: 

NORDIC VOICES, en bejublad konsert med vokalensem-
blen Nordic Voices från Norge i Finströms kyrka. Nordic 
Voices är berömda för sin skicklighet och sitt profes-
sionella framförande av äldre musik men även för sina 
tolkningar av ny innovativ musik som i detta fall blev 
Lasse Thoresens verk Opus 42 som 2010 fick Nordiska 
rådets musikpris för verket. 

PHØNIX, konserter och workshops med Danmarks främ-
sta folkmusikgrupper. Gruppen besökte även  
Vårdö skola. 

DANSENS DAG arrangerades under hösten med dans-
föreställning med den danska gruppen Nextzone och 
den svenska gruppen Twisted Feet som under dagen  
höll workshops för ungdomar. Nextzone visade före- 
ställningen Ritual där man förenat hip-hop rytmer,  
grönländsk inuitkultur med den urbana breakdance- 
kulturen. Även Dunderdansarna från Åland uppträdde  
på kvällsföreställningen. 

KULTURSOPPA med teater och nycirkus med gruppen 
VIFIRA från Sverige.  Eftersom Finland som ordförande-
land i Nordiska ministerrådet hade Cirkus som ett av sina 
fokusområden hade även NIPÅ i år på sitt program besök 
av två teatergrupper som arbetar med nycirkus, dans och 
teater. Övriga kultursoppor som ordnats under året har 
varit Scendrag med Sarén, duon Emil Grönvall & Yohan 
Henriksson och Linn Ekebom, William Rosenberg och 
Sebastian Björklund, unga lovande musiker från Åland. 

TEMA ISLAND, förutom dessa konkreta kulturutväxlings- 
projekt genomförde NIPÅ även en föreläsningsserie där 
Island var tema. Island som under de senaste åren ofta 
kom över nyhetströskeln p.g.a. den ekonomiska krisen 
och vulkanutbrotten. Vi samarbetade med Islands konsul 
på Åland Nils-Erik Eklund som fungerade som värd under 
föreläsningarna där Islands Finlandsambassadör Elin 
Flygenring inledde serien. Rikke Pedersen från Nordvulk 
berättade om de livskraftiga vulkanerna på Island och  
Einar Már Gudmundsson berättade om Hvidboken, 
krisen på Island. Serien avslutades med filmvisning av 
filmen Dreamland som baserar sig på Andri Snær Magna-
sons bok Dreamland: A Self-Help Guide for Frightened 
Nation. 

Nordic Voices (NO) i Finströms kyrka bjöd på 
spännande röstexperiment och en fin konsert.



Gatuteater med BATIDA (DK) på Kulturnatten i 
Mariehamn bjöd på mycket skratt.
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BATIDA, en dansk gatuteatergrupp stod för en stor-
stadsfläkt i världsklass under kulturnatten i Mariehamn. 
Föreställningen Ouverture visades två gånger utanför 
NIPÅs kontorslokaler.

STRANDHOLKSPROJEKTET var NIPÅs satsning inför Ma-
riehamns stads 150 årsjubileum. Sju konstnärer samar-
betade med 8 barn kring en vandringsutställning med 
strandholkar längs Strandpromenaden från Fiskehamnen 
till Lotsbroverket, Västra hamnen. Projektets tyngdpunkt 
låg på konst och hälsa. Hälsoaspekten, genom holkarnas 
placering längs ett populärt promenadstråk, vilket gjorde 
att besökarna fick motion samtidigt som de tog del av 
detta konstnärliga projekt. En positiv anda genomsyrade 
projektet och stor synlighet nåddes för medverkande 
aktörer och strandholkarna. Projektet lever vidare under 
2012 genom en sommarutställning vid Eckerö Post- och 
tullhus och ett planerat samarbetsprojekt med Färöarna 
under hösten 2012. 

Under året har NIPÅ samarbetat med Nordens Institut 
i Finland (Nifin) kring tre projekt. Nordic Voices besök i 
Åland resulterade i en förlängd turné även till Helsing-
fors. Under hösten arrangerade Nifin och Kulturkontakt 

Nord seminariet Skapande barn  - ett kreativt Norden 
där NIPÅ genom Staffan Beijar presenterade projektet 
VAR?DAG samt visade utställningen kring projektet. 
Dessutom arrangerade Nifin seminariet Att berätta utan 
gränser, ett nordiskt-estniskt kulturmöte i Tallinn där 
NIPÅ även vad med som åländsk representant genom 
skolbibliotekarien Elspeth Randelin som berättade om 
hur viktigt det är att inspirera barnen till att läsa. 

NIPÅ har även varit med och understött följande projekt 
under året:

•	 Litteraturdagarna	där	NIPÅ	understödde	författarna	
Karl Ove Knausgårds, (Norge) och Steinar Bragis (Island) 
deltagande.

•	 Eric	Ericssons	Kammarkörs	konsert	under	Katrina	
Kammarmusikveckan i Jomala Kyrka.

•	 Ålands	sång-	och	musikförbunds	förbundskörs	fram-
förande av Mendelsohns II symfoni Lobgesang i Gustaf 
Vasa Kyrkan i Stockholm. Konserten gjordes i samarbete 
med Kungliga Tekniska Högskolans symfoniorkester från 
Stockholm.



1.1.2 Kulturell mångfald och  
  interkulturell dialog

Referens från NIPÅs Mål- och resultatkontrakt om kvali-
tetsmålsättningen i verksamhetsområde 2:  
NIPÅs kvalitetsmålsättning är att öka kunskapen om den 
kulturella mångfalden vi lever i idag och på det sättet 
öka beredskapen samt möta nya utmaningar i det nord-
iska samfund i den globala världen

Under våren arrangerade NIPÅ seminariet Mångfald: 
Kulturell Dialog, om kulturförmedling för barn och unga 
ur ett mångfaldsperspektiv. Målgruppen var lärare, ut-
bildningssektorn, sociala sektorn, politiker, kulturarbe-
tare och andra intresserade. Som föreläsare hade vi Ole 
Hamre och Astrid Holen som presenterade projekt från 
Norge, Nina Gran berättade om mångkulturella projekt 
i Finland och med personliga reflektioner kring temat 
mångfald kom stand-up komikern David Batra från  
Sverige. Seminariet samlade ett trettiotal åhörare de 
flesta från kultursektorn. På kvällen gav Stand-up  
komikern David Batra en föreställning som samlade  
265 åskådare. 

Under 2009 startade NIPÅ projektet Min vardag - unga i 
det mångkulturella Norden som fick en fortsättning 2010 
med en utställning som visades på Åland och i Berlin. 
Samarbetet med den finska kulturinstitutet i Berlin fort-
satte under 2011 då utställningen UberAlltag - Kinder 
von den Åland-Inseln erzählen visades under Europafest 
och Nordische Woche i FEZ-Berlin 7-15 maj 2011. Under 
utställningen arrangerades workshops kring temat “Hur 
ser din vardag ut?” för 250 åttondeklassister. Under 
hösten visades den svenska versionen av utställningen 
i Nordens Institut i Finlands lokaler i samband med 
seminariet Skapande barn - ett kreativt Norden där även 
projektledaren Staffan Beijar berättade om projektet. 
Utställningen har sammanlagt under 2011 setts av över 
1200 åskådare i Helsingfors och Berlin. 

NIPÅ har även, tack vare samarbete med Medborgarinsti-
tutet under tidigare år, besök av internationella stude- 
randen som vill veta mer om Norden och det nordiska 
samarbetet.

Verksamhetsområdet har haft 1528 besökare.
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•	 Filmprojektet	Iris	som	hade	sin	världspremiär	i	
augusti 2011, filmen är den första finlandssvenska 
barnlångfilmen som gjorts. Regissören Ulrika Bengts 
vann Kaleva-priset för bästa regi på Uleåborgs Interna-
tionella Barn- och Ungdomsfilmfestival och i november 
tilldelades filmen ett hedersomnämnande på Nordische 
Filmtage i Lubeck. NIPÅ har under två år samarbetat med 
projektgruppen och understött produktionen ekono-
miskt. Intresset för filmen har varit stort och den har 
visats på många festivaler. I början av 2012 visas Iris på 
Göteborgs filmfestival.  

•	 24	Strings	-	One	voice:	Musikens	bilder	-	bildernas	
musik med jazzmusiker från Åland, fasta Finland och 
Sverige som i ett program med nytt och experimentellt 
program där musik och rörlig film, projicerad bakom 
scenen sammanfördes. 

•	 Att	välja	sin	väg	-	Nordiska	kvinnor	om	företagande,	
ledarskap och utveckling. En nordisk lärkonferens som 
arrangerades i augusti i Mariehamn. 

Under året har detta verksamhetsområde haft 6038 
besökare.



Referens från NIPÅs Mål- och resultatkontrakt om  
kvalitetsmålsättningen i verksamhetsområde 3:  
Kvalitetsmålsättningen är att öka åländska barn och 
ungas kunskap om de övriga nordiska länderna, också 
som en mångkulturell region och dessutom öka barn och 
ungas känsla för konstnärlig kvalitet. 

NIPÅ strävar till att göra projekten pedagogiska för att 
främja barns och ungas kreativitet och egna aktiviteter 
och ge dem nya erfarenheter från konst- och kulturom-
råden. 

Året inleddes med den fjärde skrivtävlingen för årskurs 
nio. Temat för texterna var GODHET - samma tema som 
Mariehamns litteraturdagar hade i mars 2011. För att ge 
eleverna inspiration, fick niorna besök av estradpoeten 
och SM-vinnaren i Poetry Slam 2008 Olivia Bergdahl från 
Sverige. Skolbesöken ägde rum under vecka 3, med start 
måndagen den 17 januari i Brändö skola i norra Ålands 
skärgård. Skolorna avsätter sammanlagt fem lektioner 
för projektet, två för introduktion av projektledare och 
författarbesök, två för skrivande och en för renskriv- 
ning på dator. Därefter tar en jury på tre personer och 
går igenom bidragen, som i år var 150 st, och tar ut 
vinnare samt 17 texter som sedan ingick i den tryckta 
antologin. Årets nyhet var ett särskilt musikpris där en 
text valdes ut av en musiker som sedan tonsatte texten. 
Själva prisutdelningen för tävlingen ägde rum i samar-

bete med Ungdomens litteraturdagar och den tre timmar 
långa mingelfest var för samtliga elever och lärare i åk 9 
(omkring 360 personer).

Dansworkshop för skolorna arrangerades under hösten 
i samband med Dansens dag. 160 stycken unga deltog i 
workshopar som leddes av dansarna från Twisted Feet. 
Gruppen höll workshops där ungdomarna fick lära sig 
streetdans med locking, popping och breakdance. Dagen 
var mycket uppskattad bland ungdomarna och filmades 
av lokaltv Åland24. 

Yo! BaNa (Young Baltic Narratives) är ett nordiskt-baltiskt 
projekt med film i skolundervisningen. Projektet som är 
ett treårigt EU finansierat Central Baltic Interreg projekt 
har nått halvvägs i projekttiden och projektet har gått en-
ligt planerna. De deltagande skoleleverna har gjort över 
hundra filmer och lärt sig det mesta om filmskapandet. 
Tillsammans har barn, lärare och projektgruppen varit på 
flera filmläger och via film lärt känna de andra delta-
garna i projektet. De involverade lärarna har varit på 
seminarier och umgåtts via filmskapande med lärare från 
alla de övriga deltagande regionerna. På Åland deltar 
grund-skolorna i kommunerna Geta, Föglö, Lumparland 
och Jomala (Vikingaåsens skola). Under hösten arranger-
ades även en filmfiesta som var öppen för allmänheten 
där barnens filmer visades. På www.yobana.eu kan man  
se filmer gjorda av barnen inom projektet Yo!BaNa.
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1.1.3 Barn och unga

Skolelever filmar i filmprojektet
Yo!BaNa



Hitta hem - en kärlekshistoria på luffen. En clown-
föreställning för hela familjen med en mix av känslor, 
slapsticks, flödande associationer och nyskriven musik. 

Folkmusikgruppen Phønix gav en skolkonsert ute på 
Vårdö skola under sitt besök på Åland. Konserten var 
interaktiv och eleverna fick även vara med och musicera. 

NIPÅ genomförde följande samarbetsprojekt under året: 
•	 Barnens	Litteraturdagar	understöddes	av	NIPÅ	genom	
besök av illustratören Aslaug Jonsdottir från Island och 
Rakel Helmsdal från Färöarna och Kalle Guettler från 
Sverige. De tre har samarbetat kring böckerna om Lilla 
Monster.  
•	 Barnlångfilmen	Iris	hade	världspremiär	på	Åland	i	
augusti 2011. NIPÅ har understött projektet. 

Dessa projekt inom barn- och ungdomskulturen har 
under året samlat över 4775 barn och unga. 

  
1.1.4 Lokal kulturkontaktpunkt

Referens från NIPÅs Mål- och resultatkontrakt om kva- 
litetsmålsättningen i verksamhetsområde 4: NIPÅ skall 
fungera som Nordiska Ministerrådets synliga brohuvud 
och genom ett välutvecklat nätverk till lokala kulturak-
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Folkmusikgruppen Phønix från Danmark

törer se till att lokala konstnärer får möjlighet att delta i 
de nya kulturprogrammen.  

Sedan 2007 har NIPÅ haft som uppdrag att fungera som 
lokal kulturkontaktpunkt. 

Institutets arbete som lokal kulturkontaktpunkt har 
bestått av individuell rådgivning, nyhetsbrev, pressinfor-
mation och informationstillfällen. Rådgivarens främsta 
uppgift är att informerar och rådge kulturfältet om Nor-
diska ministerrådets kulturprogram; Kulturkontakt Nord 
och övriga nordiska kulturfonder.

Rådgivaren har som uppgift att informera om 
bidragsmöjligheter men följer även upp pågående 
projekt på Åland och förmedlar information till media. 
Under året har NIPÅ hållit seminarier tillsammans med 
representanter från Kulturkontakt Nord och Svenska 
kulturfonden. Flertalet åländska projekt har under året 
mottagit fondmedel, däribland film-teaterprojektet 
Gerpla 2012. 

Tjänsten har under året skötts av Anna Sundblom. 

Sammanlagt har området haft 60-tal deltagare på info-
tillfällena och där tillkommer även de personliga rådgivn-
ingarna som varit välbesökta och nyhetsbrev som sänts 
ut till kulturfältet. 
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I början av år 2011 startade Föreningen Norden ett Hal-
loNorden kontor på Åland och i och med det arrangerade 
NIPÅ i samarbete med Föreningen Norden ett informa-
tionstillfälle kring HalloNorden. Dessutom arrangerade 
NIPÅ i samarbete med Mats Adamczak ett information-
stillfälle om Ministerrådets Dataspelprogram under 
våren. 

1.1.5 Baltikum
Referens från NIPÅs Mål- och resultatkontrakt om 
kvalitetsmålsättning i verksamhetsområde 5:  
Med sin centrala geografiska och kulturella plats skall 
NIPÅ bidra till att upprätta kontakter till och inleda 
samarbete med andra samarbetsorgan på kulturområdet 
i Östersjöregionen och på det sättet vara det  nordiska 
fönstret utåt med Baltikum som ett speciellt område.

I mars deltog NIPÅ i seminariet Att berätta utan gränser, 
ett nordiskt-estniskt kulturmöte som hölls i Tallinn, 
Estland som arrangerades av Nordens Institut i Finland. 
I seminariet deltog NIPÅ med föreläsaren skolbiblioteka-
rien Elspeth Randelin som höll en föreläsning kring 
Guarding the border of reading - A school librarians most 
important job. Seminariet var riktat till lärarna men det 
fanns även delar i programmet som var speciellt riktat till 
skolelever.  

År 2011 var både Åbo och Tallin Europas kulturhuvud-
städer. I och med detta kunde vi bjuda in den estniska 
teatergruppen VAT teater på sin väg mellan Tallinn och 
Åbo.  VAT teater visade pjäsen Morten on the ship of 
fools som baserar sig på en estnisk barnbok av Kaspar 
Jancis. Föreställningen framfördes på estniska men tack 
vare att den var mycket visuell med mycket musik så 
kunde publiken bra få en helhetsbild av föreställningen. 
Alla fick dessutom en resumé på svenska då de kom till 
föreställningen.   

Verksamhetsområdet hade 117 besökare. 

Baltikum har alltid funnits med som ett viktigt område 
inom NIPÅs verksamhet och kommer så att förbli även 
om 2011 var det sista året då Baltikum fanns med som 
ett särskilt verksamhetområde i mål- och resultatkon-
traktet. Under de senaste åren har nätverkssamarbetet 
mellan Ministerrådets kontor i Estland, Litauen och  St 
Petersburg förstärkts ytterligare.

1.2 Analys av avvikelser och  
värdering av framtidsutsikter

NIPÅ har med god marginal nått de kvalitativa målen 
som önskats genom målkontraktet 2009 -2011. NIPÅs 
verksamhet evalueras kontinuerligt och på det sättet vill 
vi även kvalitetssäkra framtida verksamhet och projekt.

Institutet har tack vare det centrala läget även blivit ett 
institut som folk hittar till och tack vare utrymmena kan 
vi nu ha en del verksamhet i våra egna utrymmen. Vi står 
även till förfogande för skolor och intresserade som vill 
ha information om Nordiskt samarbete och de nordiska 
länderna. 

Det som institutet dock haft problem med under året är 
ekonomin. Detta beror på det av EU finansierade projek-
tet Yo!BaNa där utbetalningarna sker ungefär ett år efter 
att pengarna använts. Under juni månad blev vi därför 
p.g.a. likviditetsproblem tvungna att anhålla Nordiska 
ministerrådet om tidigare utbetalning av bidraget. 
Ekonomin är nu igen under kontroll men p.g.a. långsam-
ma utbetalningar från Central Baltic så kan vi hamna i 
samma situation igen. Projektet går nu in för sitt sista år 
2012 och år 2013 borde ekonomin vara stabil igen.   

VAT teatteri från Estland gästade Åland med pjäsen 
Morten on the Ship of fools.



Institutionens personal har idag en bred nordisk kun-
skap då det gäller utbildning och arbetserfarenhet och 
de med nordiska kontrakt har alla studerat och/eller 
arbetat i minst 3 nordiska länder och har de språkkun-
skaper som arbetet kräver. 

NIPÅ strävar till en jämnare könsfördelning och har 
under året haft tre manliga projektarbetare även om man 
kan konstatera att det inom kulturbranschen är fler kvin-
nor som söker jobb hos oss.  
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NIPÅs lokaler fungerar bjuder på möjlighet 
till både möten och mindre utställningar.

Institutet har publikvänliga och centralt belägna kontor-
sutrymmen i hjärtat av Mariehamn. I lokalerna finns möj-
lighet för mindre föreläsningar, möten och utställningar 
samt ett referensbibliotek. Under 2010 -2012 kommer 
projektet Yo! BaNa att ha kontorsutrymmen i vår föreläs-
ningssal/referensbibliotek vilket gjort att vi minskat 
antalet publika evenemang i våra lokaler.

 NIPÅ har ett gott samarbetat med kulturbyrån vid Ålands 
landskapsregering och den ekonomiska administrativa 
enheten vid Ålands landskapsregering.  

1.3 Rapportering i förhållande till 
kontraktskrav gällande ledning och 
administration



Med projektmedarbetarna har direktören fört flera dis-
kussioner och utvecklingssamtal för att hitta ett bra  
arbetssätt och fungerande riktlinjer för projektet 
Yo!BaNa. 

Under året har två personaldagar arrangerats då man 
gått igenom idéer för NIPÅs framtida verksamhet. Under 
två dagar i januari gjorde personalen en studieresa till 
Köpenhamn då man bl.a. besökte Nordiska minister- 
rådet, Nordiska kulturfonden och Nordatlantens Brygge. 

Till NIPÅs personal hör förutom direktör Åsa Juslin en 
fastanställd sekreterare Harriet Lundell, samt en projekt-
koordinator Lykke Pörtfors och som informatör fungerar 
Maria Jonsson och som informationsmedarbetare med 
fondrådgivning Anna Sundblom på deltid sedan augusti. 

NIPÅ har sammanlagt haft sex personer projektanställda 
under året, tre kvinnor och tre män. De projektanställda 
har jobbat med följande projekt, Godhet - skrivtävling för 
Åk 9 på Åland, Strandholksprojektet och Yo! BaNa (Young 
Baltic Narratives).

ÅRSRAPPORT 2011 NORDENS INSTITUT PÅ ÅLAND

Fr v: Harriet Lundell, Lykke Pörtfors, Åsa Juslin, Maria Jonsson, Arn-Henrik 
Blomqvist, Annukka Turakka, Stefan Gustafsson och Anna Sundblom

9

2.1 Personalen

Under året har ingen förändring skett gällande personal-
sammansättningen. NIPÅ har en personal på fyra fastan-
ställda varav en är anställd av Landskapsregeringen i 
enlighet med NIPÅs stadgar och tre arbetar på så kallade 
nordiska kontrakt. År 2011 har en av medarbetarna 
fortsatt med 60% arbetstid vilket möjliggjort en deltid-
sanställd som arbetar fram till och med maj 2012 med 
rådgivningsärenden. 

Institutets personal har tillsammans en bred facklig 
kunskap, nordisk kunskap och samt ett brett nordiskt 
nätverk vilket är av största betydelse i vårt arbete. Under 
året har även kompetenshöjande tilltag gjorts genom 
fortbildning även om fortbildningskurserna på Åland 
är begränsade. Under året har informatören gått en 
fortsättningskurs i Photoshop CS5 med fördjupning i 
uppdateringar av programvaran Photoshop för bildre-
digering och anpassning till tryckning och web. Kursen 
arrangerade i Stockholm under två dagar.  

Under året har utvecklingssamtal hållits med hela  
personalen samt veckomöten varje vecka.  

2. Rapportering: 
personal- och organisationsutveckling
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Till NIPÅs främsta uppgifter hör kulturutväxling mellan 
Åland och övriga Norden på ett brett plan samt fokus på 
barn och unga, det mångkulturella, Baltikum och fond- 
rådgivning. NIPÅ är en stark lokal kulturinstitution som 
har flera ringeffekter i det åländska samhället. Under 
året har NIPÅ strävat till att ha verksamhet i skärgården 
vilket under 2011 gjorts genom egna arrangemang spe-
ciellt inom verksamhetsområdet Barn och unga.   

Marknadsföringsmönstret förändras i rask takt i dagens 
medialandskap. NIPÅ använder mer och mer sociala 
medier och direkt marknadsföring genom e-post utskick 
och inbjudningar per e-post. Men eftersom vår publik 
är en mycket bred åldersgrupp har vi även kvar de mera 
traditionella kanalerna som websynlighet, både på vår 
egen hemsida och på lokala kalenderhemsidor, och 
annonser i lokaltidningarna. Bäst genomslag har de 
personliga inbjudningarna som distribueras per post och 
redaktionella artiklar före evenemangen.

I början av året distribuerar vi ett samlat årsprogram 
med presentation av hela årets program. Programbladet 
skickas hem till alla hushåll på Åland och finns även 
under året att hämta på bibliotek, hotell och på Turistin-
formationens kontor.

2.2 Organisationsutveckling

Michael Funch  (NMR) ger instruktioner för diskussion 
på NMRs institutionsseminarium på Åland i maj.

Informatör Maria Jonsson är ansvarig för all marknads-
föring, web, trycksaker, annonsering, e-postutskick, 
direktmarknadsföring och pressinformation för redak-
tionellt material. Under året har det skrivits 80 gånger 
om institutets verksamhet. Program om institutets 
verksamhet har gjorts i lokaltv Åland 24 samt och Ålands 
radio och TV.

Under 2011 har NIPÅs bokslut visat på inkomster på  
512 096,97 euro och under året har 12515 personer 
tagit del av NIPÅs aktiviteter. Dessa har tagit del av verk-
samheten genom att vara publik i våra egna evenemang 
men även evenemang där NIPÅ varit med och understött, 
aktiva deltagare i våra workshops eller deltagit i våra 
projekt eller projekt understödda av oss. 

Vi har ett gott och värdefullt samarbete med våra nor-
diska kollegor, med kulturaktörer i Mariehamn och i 
landskapet i övrigt och vi strävar till att utveckla det hela 
tiden.  

Under de senaste året då Finland haft ordförandeskapet 
inom Nordiska ministerrådet har det varit glädjande att 
även insitutet besökts av nordiska arbetsgrupper. Detta 
har dock inte alltid varit fallet vilket är synd då NIPÅ är en 
viktig nordisk aktör i det åländska samhället. 

NIPÅ är en av de största aktörerna i Alandica kultur  
& kongress, ett hus med flera arenor. Här i foajén.
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NOT. Kostnader för projektet Yo! BaNa (Barn och unga) ligger på NIPÅs balanskonto eftersom projektet är EU finansierat och EU-bidraget
betalas till vårt konto under 2012. Kostnaderna för projektet Yo! BaNa 2011 har varit 94.103,66 Euro
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AKAVA HTL 8210 92,53 €
ALANDIA BOLAGEN 14182 136,00 €
ALLTVÄTTEN AB 1007 20,84 €
DAHLBLOM HELENA 13440 134,00 €
EUROCARD OY 12229 160,99 €
JUSLIN JOCHUM 21461 150,00 €
MARIEHAMNS BOKHANDEL 8608 27,50 €
MARIEHAMNS TRYCKERI AB 1243 148,00 €
MATKREATÖREN I MARIEHAMN AB 17302 720,00 €
PORKO MAJ-LEN 21784 90,00 €
STATENS PENSIONSFOND 15881 27,78 €
UDDA KULTUR & KOMMUNIKATION 18147 470,59 €
ÅLANDS LANDSKAPSREGERING 6700 4 250,00 €
����������	�����	 �	������	�

������������������
	
����	���

	
�	�
	�����
��� �



��������	
������������������

����������	�


������	���
��	������	���
������	���


���������� 	
������� ������

�������������������� ������������������� ��	
��

�� ���������!������	
�	 "�
"	�""������������������� �

�������������������� ������������������� ��	
��

�� ���������!������	
�	 ���������������������������� �

�������#$������%�� ���������&���'������ ��	
��

�� ���������!������	
�	 (���
�)"������������������� �

��������#�������� 	)�������������������������

������������������������������������ ���������������������������

��������������������������

	
��*�	*"�

	
�	*
	*�(��
+�( �



��������	
������������������

����������	�


������	
�



������������������������������������������������������� ����!

��������	��


	
��"�	"#�

	
�	"
	"�$��
%�$ �



���������	 ����� ���������
 ����������� ����������� �����

3300 HYRESINTÄKTER O ERSÄTTNING

3300110 Hyror för övriga byggnader 46090500 Nordiskt kulturutbyte 201112 2 550,00 €

Totalt 3300110 Hyror för övriga byggnader: 2 550,00 €

3300190 Övriga hyror 46090500 Nordiskt kulturutbyte 201106 0,00 €

Totalt 3300190 Övriga hyror: 0,00 €

3300290 Övriga ersättningar 46090500 Nordiskt kulturutbyte 201112 1 700,00 €

Totalt 3300290 Övriga ersättningar: 1 700,00 €

��
�������

4000 PERSONALKOSTNADER

4000120 Socialskyddsavgifter 46090500 Nordiskt kulturutbyte 201101 0,00 €

201102 0,00 €

201103 0,00 €

201104 0,00 €

201105 0,00 €

201106 0,00 €

201107 0,00 €

201108 5,56 €

201109 -5,56 €

���������������������������������������������������
�		
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201110 0,00 €

201111 0,00 €

201112 0,00 €

Totalt 4000120 Socialskyddsavgifter: 0,00 €

4000140 Olycksfallsförsäkringar 46090500 Nordiskt kulturutbyte 201101 0,00 €

201102 0,00 €

201103 0,00 €

201104 0,00 €

201105 0,00 €

201106 0,00 €

201107 0,00 €

201108 1,50 €

201109 -1,50 €

201110 0,00 €

201111 0,00 €

201112 0,00 €

Totalt 4000140 Olycksfallsförsäkringar: 0,00 €

4000160 Pensionsavgifter 46090500 Nordiskt kulturutbyte 201101 0,00 €

201102 0,00 €

201103 0,00 €

201104 0,00 €

201105 0,00 €

201106 0,00 €

201107 0,00 €

201108 44,64 €

201109 -44,64 €

201110 0,00 €

201111 0,00 €

���������������� �



201112 0,00 €

Totalt 4000160 Pensionsavgifter: 0,00 €

4000300 Löner 46090500 Nordiskt kulturutbyte 201101 -2 609,69 €

201102 -2 509,69 €

201103 -2 509,69 €

201104 -2 540,15 €

201105 -2 683,57 €

201106 -4 271,34 €

201107 -2 533,57 €

201108 -2 796,14 €

201109 -2 533,57 €

201110 -2 533,57 €

201111 -2 690,49 €

201112 -2 533,57 €

Totalt 4000300 Löner: -32 745,04 €

4000320 Socialskyddsavgifter 46090500 Nordiskt kulturutbyte 201101 -55,32 €

201102 -53,20 €

201103 -53,20 €

201104 -53,85 €

201105 -56,89 €

201106 -90,55 €

201107 -53,71 €

201108 -64,83 €

201109 -48,15 €

201110 -53,71 €

201111 -57,03 €

201112 -53,71 €

���������������� 	



Totalt 4000320 Socialskyddsavgifter: -694,15 €

4000340 Olycksfallsförsäkringsprem 46090500 Nordiskt kulturutbyte 201101 -14,88 €

201102 -14,31 €

201103 -14,31 €

201104 -14,49 €

201105 -15,29 €

201106 -24,34 €

201107 -14,43 €

201108 -17,43 €

201109 -12,93 €

201110 -14,43 €

201111 -15,32 €

201112 -14,43 €

Totalt 4000340 Olycksfallsförsäkringsprem: -186,59 €

4000360 Pensionsavgifter 46090500 Nordiskt kulturutbyte 201101 -443,65 €

201102 -426,65 €

201103 -426,65 €

201104 -431,83 €

201105 -456,21 €

201106 -726,13 €

201107 -430,71 €

201108 -519,99 €

201109 -386,07 €

201110 -430,71 €

201111 -457,38 €

201112 -430,71 €

Totalt 4000360 Pensionsavgifter: -5 566,69 €
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4100 MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER

4100000 Material och förnödenh.ÅHS 46090500 Nordiskt kulturutbyte 201112 -42,96 €

Totalt 4100000 Material och förnödenh.ÅHS: -42,96 €

4100100 Små maskiner o inventarier 46090500 Nordiskt kulturutbyte 201112 0,00 €

201101 -2 796,00 €

201111 -1 159,00 €

201112 -588,00 €

Totalt 4100100 Små maskiner o inventarier: -4 543,00 €

4100110 Kontors- o skolmaterial 46090500 Nordiskt kulturutbyte 201101 -264,78 €

201102 -45,76 €

201105 -146,34 €

201106 -455,53 €

201108 -59,23 €

201109 -146,34 €

201110 -71,54 €

201111 -61,69 €

201112 -874,30 €

Totalt 4100110 Kontors- o skolmaterial: -2 125,51 €

4100210 Värme, el och vatten 46090500 Nordiskt kulturutbyte 201101 -166,82 €

201107 -147,64 €

201112 -203,97 €
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Totalt 4100210 Värme, el och vatten: -518,43 €

4100990 Övr material o förnödenhet 46090500 Nordiskt kulturutbyte 201101 -40,35 €

201109 -41,70 €

201111 -20,20 €

201112 -85,89 €

Totalt 4100990 Övr material o förnödenhet: -188,14 €
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4200 HYROR

4200300 Kontorshyror 46090500 Nordiskt kulturutbyte 201101 -3 469,60 €

201102 -3 469,60 €

201103 -3 469,60 €

201104 -3 469,60 €

201105 -3 469,60 €

201106 -3 469,60 €

201107 -3 469,60 €

201108 -3 469,60 €

201109 -3 469,60 €

201110 -3 616,09 €

201111 -3 469,60 €

201112 -3 469,60 €

Totalt 4200300 Kontorshyror: -41 781,69 €

4200900 Övriga hyror 46090500 Nordiskt kulturutbyte 201102 -58,54 €

201112 58,54 €
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201101 -457,52 €

201103 -41,14 €

201104 -42,96 €

201105 -42,96 €

201106 -99,68 €

201107 -42,96 €

201108 -145,20 €

201109 -101,50 €

201110 -86,21 €

201111 -86,21 €

201112 -80,02 €

Totalt 4200900 Övriga hyror: -1 226,36 €
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4300 INKÖP AV TJÄNSTER

4300110 Byggn,rep o undhålltj vägar 46090500 Nordiskt kulturutbyte 201104 -191,30 €

Totalt 4300110 Byggn,rep o undhålltj vägar: -191,30 €

4300190 Övr byggn,rep o underhålltj 46090500 Nordiskt kulturutbyte 201106 -42,96 €

Totalt 4300190 Övr byggn,rep o underhålltj: -42,96 €

4300200 Tryckningstjänster 46090500 Nordiskt kulturutbyte 201102 -172,44 €

201103 -578,83 €

Totalt 4300200 Tryckningstjänster: -751,27 €

4300250 Teletjänster 46090500 Nordiskt kulturutbyte 201102 -200,00 €
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201110 -200,00 €

201112 400,00 €

201101 -102,17 €

201102 -64,44 €

201103 -296,74 €

201104 -200,00 €

201105 -264,81 €

201106 -200,00 €

201107 -246,99 €

201108 -247,50 €

201109 -200,00 €

201110 -46,48 €

201111 -200,00 €

201112 -868,58 €

Totalt 4300250 Teletjänster: -2 937,71 €

4300400 Städningstjänster 46090500 Nordiskt kulturutbyte 201104 -434,95 €

201112 434,95 €

201102 -869,90 €

201103 -434,95 €

201104 -434,95 €

201105 -435,00 €

201106 -435,00 €

201107 -435,00 €

201108 -435,00 €

201109 -435,00 €

201110 -435,00 €

201111 -435,00 €

201112 -894,95 €
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Totalt 4300400 Städningstjänster: -5 679,75 €

4300990 Övriga övriga tjänster 46090500 Nordiskt kulturutbyte 201112 -410,14 €

Totalt 4300990 Övriga övriga tjänster: -410,14 €
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4800 ÖVRIGA KOSTNADER

4800400 Patent-, licensavgifter 46090500 Nordiskt kulturutbyte 201101 -200,00 €

201102 -41,32 €

201104 -82,64 €

201108 -41,32 €

201110 -41,32 €

201112 -41,32 €

Totalt 4800400 Patent-, licensavgifter: -447,92 €
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