MÖTESPROTOKOLL
Nr 1/22
25.1.2022

ÅI
Ålands Idrotts styrelsemöte
Plats och tid: Teams kl. 17:00-18:15
Kallade:

Ej beslutande:

Edgar Vickström, ordförande
Kirsi Jansson, vice ordförande
Björn Ekstrand
Fanny Eriksson
Mathias Eriksson
Kim Gylling
Malin Ringbom
Thomas Sjöman
Katarina Sundberg
Peter Wahlstedt
Annica Östermalm, vikarierande sportchef
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Ärenden:

§ 1/22

Förslag till fördelning av elitstöd, lagidrott, Arbetsgruppen för fördelning
Arbetsgruppen föreslog att styrelsen godkänner förslaget om delvis
förändrade kriterier för elitstöd, lagidrott. Fördelning sker enligt antalet
resor till bortamatcher istället för antalet bortamatcher, och är därmed
fortsättningsvis ett reseutjämningsstöd. Antal spelare och rimligt antal
ledare som reser beaktas, och det finns en möjlighet till tillägg vid FMligamatcher flera dagar i rad. Totalt föreslogs att 128 750 € fördelas för år
2022, enligt bilaga.

Beslut: Enligt förslag, Bilaga § 1/22
§ 2/22

Förslag till fördelning av utvecklingsstöd (projekt, utbildning, elitidrott),
Arbetsgruppen för fördelning
Arbetsgruppen föreslog att styrelsen godkänner förslaget om fördelning
av verksamhetsstöd, utveckling för år 2022 (ansökningsrunda 1), totalt
18 853 € enligt bilaga. Detta som tillägg till det bas- och aktivitetsstöd
som beslutades om på styrelsemöte § 101/21 14.12.2021.
Enligt bilagan framgår också att grundutbildningar (kursavgifter) för
domare och tränare föreslås ersättas till 100 % för
medlemsorganisationer under år 2022. Övriga utbildningar kommer att
ersättas med 25 %, 50 % eller 75 %.
Det föreslås att styrelsen, genom sportchefen, i samband med beslut om
verksamhetsstöd skickar ut kortfattad information om regelverk och
övergångsperiod, samt påminner om vad som är viktigt att tänka på inför
kommande ansökningsomgångar.
Beslut: Styrelsen godkände förslagen gällande fördelning av verksamhetsstöd,
utveckling (ansökningsrunda 1) för totalt 18 853 €, och att

grundutbildningar (kursavgifter) för domare och tränare under år 2022
ersätts till 100 % enligt Bilaga § 2/2022. Sportchefen skickar ut
föreslagen information från styrelsen till medlemmarna i samband med
beslut.
§ 3/22

Skolidrott på högstadiet och gymnasialstadiet, Arbetsgruppen för
Livslångt idrottande - Bredd
Arbetsgruppen har enligt § 84/21 fått uppdrag om ytterligare beredning
av förslag om att ge både högstadieungdomar och gymnasieelever
möjlighet till aktiviteter.
Idrottskonsulent Linus Andersson har gjort en förfrågan till idrotten. Tio
idrottsorganisationer: Gymnastics Åland, Kyrkoby Golfklubb, Ålands
Golfklubb, Germundö Alpin, Ålands Innebandyförbund, Ålands
Motionsförbund, Ålands Bowlingförbund, ÅID – friidrott, Tai Chi
föreningen och Mariehamn Lawn Tennisklubb har anmält intresse för att
erbjuda aktiviteter för högstadieelever och/eller gymnasieelever vid ca.
ett tillfälle per vecka under våren.
Arbetsgruppens föreslog att under våren erbjuda två högstadieskolors
elever i åk 7 att få möjlighet att boka in en träning inom någon av de
idrotter som visat intresse. Lotten skulle avgöra vilka skolor som får
erbjudandet. Utgående från utfall görs en bedömning hur man väljer att
gå vidare.
Beslut: Styrelsen beslöt att alla elever i åk 7 ska få möjligheten att boka in en
träning inom någon av de idrotter som har visat intresse.

§ 4/22

Nomineringar inför uppmärksammande av idrottsliga utmärkelser,
Arbetsgruppen för livslångt idrottande - Elit
Arbetsgruppen har utformat ett förslag till mottagare av priset
Årets Idrottsförening samt Årets Eldsjäl. Till övriga kategorier föreslås tre
kandidater att nomineras förutom till årets manliga idrottare där gruppen
hade svårt att särskilja mellan fyra idrottare.
Arbetsgruppen föreslog att förslaget till mottagare av priserna Årets
Idrottsförening och Årets Eldsjäl samt förslag till nominerade i
kategorierna Årets ungdomsledare, Årets idrottslag, Årets idrottsledare,
Årets kvinnliga idrottare samt Årets manliga idrottare godkänns av
styrelsen, enligt bilaga.
Beslut: Enligt förslag, Bilaga § 4/22

§ 5/22

Arbetsgrupper som sammanträtt sedan föregående styrelsemöte och
eventuella beslut som fattats inom arbetsgruppens mandat.
Bredd Gotland ungdomsutbyte
17.01.2022 13 medlemsorganisationer har återkopplat på förfrågan om
ungdomsutbyte med Gotland av dessa visade sju idrotter, Tennis,
Motocross, Simning, Bowling, Fotboll, innebandy och Gymnastik intresse
till träningsutbyte, tävlingsutbyte eller ledarutbyte.
Beslutade att kontakta Gotland för att höra huruvida de har intresse och
möjligheter till utbyte inom dessa idrotter.
Efter att vi fått klart från Gotland tar vi beslut hur vi kan möjliggöra utbyte

för så många som möjligt.
Åland 100 redovisningar
Arbetsgruppen behandlade redovisningar från
Ålands golfklubb – Baltic storm
Åland United – sätt guldbollen i rullning mellanrapport
Konstaterade att Ålands Golfklubb fullföljt sitt projekt.
Åland United erhåller rat två till utbetalning och de uppmanas till att nyttja
även de kanaler på sociala medier som är upprättade för projektet samt
att vara aktiva varje vecka med tanke på den arbetstid som är inplanerad
för projektet.
Sommarjobb
Ålands Idrott erbjuder medlemsorganisationer möjlighet att få
sommarjobb inom idrotten under en månad sommaren 2022.
Budget möjliggör totalt 7 platser.
Det är ännu ovisst gällande möjlighet till samarbete med LR.
Totalt har 12/13 organisationer ansökt om sommarjobbare.
Mariehamn Lawn Tennisklubb, Gymnastics Åland, Mariehamns
Seglarförening, Ålands Motorklubb, IFK Mariehamn Fotboll, Ålands
Idrottsdistrikt, RK Sleipner, Åland Hästsportförening har jobb en månad.
Jomala IK fotboll har behov 3 veckor, Hammarlands IK, IF Fram/IF
Finströmskamraterna och DUV har behov en vecka vardera.
Ålands Golfklubb osäkert.
Beslutade att fördela platserna enligt följande:
Mariehamn Lawn Tennisklubb, Gymnastics Åland
Mariehamns Seglarförening, Ålands Idrottsdistrikt, friidrott
RK Sleipner delar med DUV, IFK Mariehamn Fotboll delar med
Hammarlands IK, Jomala IK fotboll delar med IF Fram/IF
Finströmskamraterna.
Ålands Motorklubb, Åland Hästsportförening samt Ålands Golfklubb
hamnar på reservplats och tilldelas platser om samarbete med LR blir av.
Verksamhetsplan 2022
Förslag till verksamhetsplan inom Idrott Hela livet – breddidrott
upprättades.
Elit
20.01.2022 Tilläggsansökan stipendiater
Förfrågan från Alandia Sailing team om en person från laget kan anhålla
om individuellt stipendium och huruvida det påverkar lagets stipendium.
Beslut att avslå Alandia Sailing Teams förfrågan då enskild person inte
kan erhålla två stipendier för samma satsning. En enskild person kan
heller inte erhålla stipendier för olika satsningar.
1. Beviljade stipendier
Utvecklingsprogrammet
Jenny Ek, Åbo Simklubb, 500€ + möjlighet att nyttja
resurspersoner inom nutrition till en summa av 250€ mot
uppvisande av kvitto.

Elitprogrammet
Petra Söderman, Ridklubben Sleipner, 2000€
Stina Lindell, Ålands Kraftsportklubb, 500€ + möjlighet att nyttja
resursperson i form av träningscoach till en summa av 500€ mot
uppvisande av kvitto.
Beslutade inom ramen för erhållande av resurspersoner att ett
samarbete mellan idrottare och resursperson måste inledas och
meddelas inom 3 månader efter att avtalstiden påbörjats.
2. Avslag på stipendier
Ann-Sofi Boman, Ålands Kraftsportklubb ansökan avslås då
satsningen avser ålderklass 40-49 och inte allmän klass.
3. Genomgång av stipendiaters mellanrapporter
Mellanrapport Filip Sogn Biskop.
Beslutade att kalla Filip till nästa möte då han erbjudit sig att
komma och presentera sin satsning.
4. Utformning av prisutdelning/gala, akademi mm.
Idrottskonsulent Linus Andersson har fått nytt kostnadsförslag för
PLI:s statyett som är 282,70€ mot tidigare 310€. Beslutade att
beställa statyetterna från PLI.
Endast en offert på förslag på middag har inkommit och det från
Brasseriet/Bouqerian.
Beslutade att beställa galameny på Bouqerianvis: Snittar med
mousserande vin, två omgångar av galainspirerade smårätter
inkl. två glas vin alt. två öl samt dessert och kaffe till priset av 79€
per person.
Har fått två förslag på att filma prisutdelning och sända i efterhand
alternativt livestreama. Kostnaderna för alternativen är 1500,40€
för film och 2269,20€ för livestream. Beslutade att livestreama
prisutdelningen då detta ryms inom budget. Linus fick till uppgift
att begära offert från ytterligare aktörer.
Verksamhetsplan 2022
Utkast till kännedom
Fördelning Bordlades och behandlas vid nästa möte
12.01.2022
19.01.2022 Försenade kompletteringar till verksamhetsstödet beaktas ej.
21.01.2022 Inga sådana ärenden.
Inga sådana ärenden.

Beslut: Antecknades till kännedom.
§ 6/22

Försäkringar
Förutom lagstadgade försäkringar har ÅI tidtagningssystemet MyLaps
Pro Chip försäkrat. Försäkringsbelopp: 80 000 €. Årspremie:
01.01.2022-31.12.2022: 1316,66 €. Försäkringsbolag: Ömsen.

AÖ föreslog att försäkringsbeloppet justeras till 30 000 € pga 4 decoders
från 2014, vilket skulle sänka årspremien till 493,72 €.
Försäkringsbolagets representant såg inget behov av att utöka
försäkringsskyddet med rättsskyddsförsäkring eller annan försäkring.
Beslut: Enligt förslag.
§ 7/22

Placeringar
AÖ har varit i kontakt med två banker ang. alternativ för placeringar. ÅI
har nu ca. 300 000 € på konto och 200 000 € placerat i ÅAB:s fond Kort
företagsränta.
AÖ föreslog att det som sportchefen anser kan placeras för minst ett år
flyttas till fonden Kort företagsränta. Där finns de lättillgängliga vid behov
och om ett år, efter övergångsperioden för fördelning av
verksamhetsstöd, tas nytt beslut. Då vet vi även förhoppningsvis mer om
Paf-medel åt idrotten framöver.
Beslut: Enligt förslag.

§ 8/22

Mötesarvoden, sakkunnig
Jenna Gestranius (JG), sakkunnig i arbetsgruppen för fördelning, önskar
ta ut mötesarvoden som ledig tid när hon är tillbaka från
föräldraledigheten. För år 2021 motsvarar det 22,65 timmar.
AÖ föreslog att JG får ta ut mötesarvoden som ledig tid efter
föräldraledigheten.
Beslut: Enligt förslag.

§ 9/22

Personalens innestående semester per den 31.1.2021, och övertid per den
31.12.2021.
Antal semesterdagar (ej lördagar)
1.4.2020-31.3.2021 + 1.4.2021-31.1.2022:
Linus Andersson:
Lena Eriksson:
Jenna Gestranius:
Annica Östermalm:

0 + 10
25 + 31
34 + 25
0 +15

Övertidstimmar:
Lena Eriksson: 33 timmar
Övriga: 0

Beslut: Antecknades till kännedom.
§ 10/22

Övriga ärenden
•

Beslut om idrottsmedel för 2022 har kommit till ÅI.
Ålands Idrott erhåller verksamhetsstöd 1 625 000 € i enlighet med
preliminärt besked från tidigare. AÖ och EV deltog i
fördelningsrådsmöte 25.1.

•

•

•

•

Ålands Landskapsregering beslöt att ersätta kostnader för covid19 tester och intyg för de som deltog i seriespel/ordinarie tävlingar
i Sverige 1-31.1.2022. Detta skulle administreras av ÅI, men
testkravet togs bort nyligen.
Nordiska arbetsgruppen Sport and Human Rights har haft sitt
första inledande möte 17.1.2022. Styrelsen har möjlighet att
komma med synpunkter till arbetet med ett gemensamt uttalande
om mänskliga rättigheter.
Fastigheten på Östra Esplanadgatan 7 är till salu. ÅI har fått
information om att förhoppningen är att ev. köpare fortsätter med
kontorshotell, samt att en eventuell ny ägare av fastigheten
kommer att ta över befintliga hyresavtal.
Kommande utbildningar VT2022:
10.2 - Grundutbildning för tränare (ÅI)
12-13.2 - Fysisk träning för barn/ungdom (Mats Mejdevi)
22.3 - Vad behöver du veta om doping och varför? (Johan
Åminne)
4.4 - Tidig specialisering och tidig utslagning inom barnidrott
(Christer Malm)

Beslut: Antecknades till kännedom.
§ 11/22

Kommande möten
15.2 kl. 17:00 Idrottens Hus
15.3 kl. 17:00 Idrottens Hus
29.3 Idrottstinget, Ålands Sjöfartmuseum

Mariehamn den ___/___2021

Mötesordförande

Sekreterare

___________________

_____________________

Edgar Vickström

Annica Östermalm

