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Stiftelsen Sjökvarteret i Mariehamn sr

Verksam hetsberättelse 2021

Stiftelsens syfte och målsättning
Sjökvarteret i Mariehamn, är en av Mariehamns stad grundad stiftelse som har till uppgift att
bevara och främja åländska traditioner och kultur inom olika områden förknippade med
kust- och sjöliv, båt- och skeppsbyggeri och annat hantverk samt presentera och göra detta
tillgängligt för allmänheten.
Det grundläggande målet för Sjökvarteret är att skapa ett centrum för åländsk sjö- och
kustkultur och därmed förknippat hantverk. Det ska vara verksamhet i Sjökvarteret året runt.

Evenemang och verksamhet i Sjökvarteret
I Sjökvarteret finns det fyra olika utställningar i båtbyggarmuseet, båken,
motormuseet och masthugget. Av de årligen återkommande evenemangen har Sjödagarna,
Hiroshimakvällen, Skördefesten och julmarknaden ordnats. Tjärmarknaden måste ställas in
på grund av coronapandemin. Utöver dessa ordnade Älands Slöjd- och Konsthantverk Yxans
dag i Sjökvarteret i maj och i augusti ordnade en utomstående arrangör Aland Sea Jazz i

varvshallen. Segeljakten Alanta sjösattes ijuli och lockade kring 1500 åskådare.
Samtliga evenemang var lyckade. Sjödagarna hade ca 20 000 besök under fyra dagar,
Skördefesten hade ca 6000 besökare och på julmarknaden var det kring 3000 besökare.
I Sjökvarteret finns även Andelslaget SALT med arbetsrum och butik, guldsmedsaffären och
-verkstaden Guldviva, Pub Niska, Östra Smedjan, en yogastudio, bildkonstnär Jonas \/vi16ns

atelj6, silversmeden Per-Ake Johanssons verkstad, guldsmed Zygeda Johansson-Jurgutytes
verkstad, flera båtbyggare, en segelmakare, Sjöfararkapellet och Sjövistet med privata
båthus. Samtliga har verksamhet året runt, med undantag av Pub Niska som har
säsongsöppet.
I början av året började Hantverkshuset AB bygga sin byggnadsvårdsbutik och en verkstad
för hantverkare i Sjökvarteret. Byggnaderna räknas stå färdiga under 2022.
Sjökvarteret är hemhamn för Albanus och Sunnan ll samt sumpen Jehu. Dessutom bedrivs
gästhamnsverksamhet under sommaren.
Arbetet med galeasen Emelia fortskrider enligt tidtabell och beräknas bli klar år 2026.
Under Sjödagarna lanserades Sjökvarterets egen barnklubb Sjöbjörnarna. Sjöbjörnarna
seglade storbåt och hade minimastercheftävling på Skördefesten, i oktober ordnades en
skräpplockardag och på julmarknaden fick barnen knyta makram6armband och pyssla
kottdjur. Sjöbjörnarna har 31 medlemmar i åldrarna 3-12 år.
Besökare har haft tjllgång till kostnadsfri internetuppkoppling.



Marknadsföring och sociala medier
Sjökvarterets evenemang har marknadsförts i lokaltidningarna och på Facebook. Under året
har Sjökvarterets Facebooksida och lnstagramkonto aktiverats, Sjökvarteret är ett fotogent
område och många delar bilder från Sjökvarteret på sociala medier.

Seastop
ProjeKet Seastop som påbörjades 2018 avslutades 2021. Tillsammans med 2'l andra
hamnar i närregionen har Sjökvarteret tilldelats EU-medel för att förbättra servicen i

hamnen. Flytbryggan byggdes 2019 servicehuset byggdes ut med fler toaletter och tvättstuga
ät 2O2O.

Flytbryggan och servicehuset ägs av Mariehamns stad, men stiftelsen har besiitningsrätt till
flytbryggan och servicehuset. De övergår i stiftelsens ägo år 2030. I avtalet mellan
hamnoperatören och Seastop-projektet framgår av punkt 4.2 (Hamnoperatörens ansvar och
skyldigheter) att hamnoperatören ansvarar för underhåll av investeringarna och är skyldig att
driva verksamheten i egen regi i minst tio år efter att Seastop-projektet är avslutat. Seastop-
investeringarna ska hållas tillgängliga för allmänheten i minst tio år efter att poektet har
avslutats (alltså minst till och med februari 2031).

Anställningar och utveckling
VD Mikael Kraft sade upp sig i början av året och jobbade till 15.3. Julia Nyman tillträdde
som VD 26.4. Stiftelsens ekonomi haltade rejält och det har inte funnits ekonomiska
förutsättningar att utveckla verksamheten under 2021. Under maj-december har VDs
arbetstid gått till att få den ordinarie verksamheten att löpa och ekonomin att gå runt.
Samtliga inplanerade evenemang kunde ordnas och VD har ansökt om
verksamhetsunderstöd för 2022 från bland andra Mariehamns stad, Kulturdelegationen,
Svenska Kulturfonden och Alands vänner. Tack vare verksamhetsunderstöd från flera håll
samt projektbidrag kan verksamheten igen utvecklas under 2022.
Två sommarjobbare kunde anställas för sommarsäsongen. En som Ung resurs via
Mariehamns stad och en annan tack vare understöd från Alands näringsliv. Båda jobbade en
månad. Under sommaren utfördes mindre underhåll på stiftelsens byggnader.

Ekonomi
EkonomisK visar räkenskapsperiodens resultat -22 524,14 €. Resultatet 2020 var -8 902,35
€. Det stora underskottet för 2021 kan delvis förklaras med ickebudgeterade utgifter pä ca 17
000 € för arbeten och projeKering som utfördes undet 2020 men som fakturerades 2021 .

Undet 2021 har överflödiga bankkonton avslutats.
Under är 2022 har 6 910,95 € betalats som konsultarvode mot faktura till lmplementa Ab
där Mikael Krafts partner Jana Lemberg är delägare och styrelsemedlem.

Stiftelsens styrelse

Stiftelsens styrelse utsågs av Stadsstyrelsen i Mariehamn fil ät 2O2O och styrelsen har
därmed bestått av:
Ordinarie styrelsemedlemmar



Joanna lsaksson ordf.

Pia Lunden v.ordf.
Donny lsaksson
Mats Örblom
Mogens Lind6n, ersatt av Henrik Karlsson 16.12.2020

Personliga Suppleanter
Kaj Bäckman
Böge Holmberg
Siv Forsbom
Fredrika Kvist-Mattsson
llze Röholm

Styrelsens verksamhet

Under verksamhetsåret 2021 har styrelsen haft 16 möten. Styrelsens arvoden för 2021 har
betalats enligt följande: Kaj Bäckman 124,OO €, Donny lsaksson 1764,OO €, Joanna lsaksson
2524,00 €, Henrik Karlsson 1500,00 €, Fredrika Kvist-Snellman 100,00 €, Mogens Lind6n
216,00 €, Pia Lund6n 1748,OO€,llze Röholm 100,00 €, Mats Örblom 1564,00 €.

VD och Revisor

Mikael Kraft har varit anställd som VD från 15 november 201 I och slutade 15 mars 2021 .

Julia Nyman tillträdde som VD 26 aprll 2021.
Redovisning och bokföring handhas av Aktiva Redovisning Ab. Revisor är Tage Silander
(GRM) och revisorssuppleant Kjell Jansson (GR).
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