MÖTESPROTOKOLL
Nr 7/22
21.06.2022

ÅI
Ålands Idrotts styrelsemöte
Idrottens hus kl. 17.30-20:06
Närvarande:

Anders Ingves, ordförande
Björn Ekstrand, via Teams
Fanny Eriksson
Mathias Eriksson
Kim Gylling, anslöt 17:38 (§ 60/22)
Kirsi Jansson
Katarina Sundberg
Peter Wahlstedt
Erica Öström, via Teams

AI
BE
FE
ME
KG
KJ
KS
PW
EÖ

Ej beslutande:

Jenna Gestranius, sportchef
Annica Östermalm, vikarierande sportchef

JG
AÖ

Frånvarande:

Malin Ringbom

MR

Ärenden:
§ 60/22

Val av verktyg för insamling av data
En sammanställning av egenskaper i Membra respektive Suomisport
fanns med i beredningen. Janne Engblom från Consilia presenterade
Membra och svarade på frågor.
Sportcheferna föreslår att vi går vidare med båda systemen och att
data från föreningarna skall finnas tillgängligt i något av dessa system
från och med 1.1.2023.
Beslut: Enligt förslag.

§ 61/22

Samsyn i kommunerna, initiativ från Gymnastics Åland och Jomala IK
volleyboll.
Det finns en önskan att få till en konsensus bland de åländska
kommunerna när det kommer till regler/principer och datum för bidrag
för de s.k. Ålandsomfattande organisationerna, eller de med aktiva
även från kringliggande kommuner. Antingen borde kommunerna
betala för alla eller att föreningarna ansöker om bidrag från de
kommuner varifrån föreningen har medlemmar. Då skulle även
kommunerna ha kontroll. I en drömvärld en blankett, ett datum och
likadana principer. Deadlines varierar nu över hela året. Även
åldersgränserna är olika i kommunerna.
Sportchefernas förslag är att ÅI uppmanar kommunerna att behandla
alla idrottare jämlikt, att blanketter och deadlines för ansökningar är
samma oavsett kommun, och att samma åldersgränser som ÅI
används i fråga om idrott på Åland.
Beslut: Enligt förslag.

§ 62/22

Strategidiskussion
Diskussionsunderlag med medlemmarnas och arbetsgruppernas input
bifogades beredningen. Styrelsemedlemmarna har lämnat in input i
samarbetsplattformen Miro och har uppmanats att tänka igenom
svaren på frågorna i diskussionsunderlaget – Vad skapar ökad
genomlagskraft för idrotten på Åland? Vad skapar engagemang till
idrotten och till sin förening? Vad är bra och vad behöver bli bättre?
Sammanfattningsvis vill ÅI arbeta för att fler ska hålla på längre, att
förenkla mer för medlemmarna så att de kan fokusera på det som de
brinner för, att driva medlemmarnas frågor samt att fler ska hitta
glädjen inom idrotten genom att vinna oftare (en vridning med ökat
fokus på tävlan mot sig själv). ÅI behöver även öka synligheten kring
idrottsrörelsen.
Beslut: Antecknades till kännedom. Utgående från diskussionerna och input
upprättas ett förslag till strategi till nästa styrelsemöte, där fokus ligger
på en tydlig riktning och fokusområden.

§ 63/22

Verksamhetsstöd, utveckling – omgång 3/2022 - Arbetsgruppen för
fördelning
Arbetsgruppen föreslog att styrelsen godkänner förslaget om fördelning
av verksamhetsstöd, utveckling omgång 3/2022, totalt 31 713 €.
Beslut: Enligt förslag. Bilaga § 63/22.

§ 64/22

Budget och anhållan om medel från LR för 2023
Förslaget presenterades, och en diskussion om inflation/ökade
kostnader, hur vi kan stötta medlemsorganisationerna ytterligare samt
ö-spelen 2023 hölls.
Beslut: Enligt Bilaga § 64/22. Med anledning av ökad inflation/ökade
kostnader för både medlemsorganisationer och ÅI ökas budgeten med
150 000 €. En anställning (inkl. utredning) på kansliet för ytterligare
stöttning åt medlemsorganisationer läggs med i budgetanhållan för
2023 (5 000 € + 50 000 €). Budget för öspelen höjs i anhållan till
60 000 € med anledning av ökade kostnader och osäkerhet kring
slutliga kostnader samt större trupp. 75 000 € beräknas användas pga.
övergångsperioden till nytt regelverk för fördelning, och tas från eget
kapital/tidigare överskott.

§ 65/22

Idrottsrörelsens hållbarhetspolicy
Förslaget till hållbarhetspolicy presenterades. Ett önskemål om att det
bör framgå att ÅI arbetar för öppna anläggningar och därmed bidrar till
ökad attraktionskraft (mål 5) diskuterades och föreslogs läggas till
förslaget.
Beslut: Enligt förslag, Bilaga § 65/22, med tillägget om att ÅI arbetar för öppna
anläggningar och därmed bidrar till ökad attraktionskraft (mål 5).

§ 66/22
Bredd
24.05.2022

Arbetsgrupper som sammanträtt sedan styrelsemöte 9.5.2022 och
eventuella beslut som fattats inom arbetsgruppens mandat
Riktlinjer och bestämmelser för barn- och ungdomsidrott
Inledande diskussion kring uppdatering av Ålands Idrotts riktlinjer och
bestämmelser för barn och ungdomsgruppen. Beslutade utgående från

diskussioner att uppdatering behövs och att det måste följa det nya
regelverket för fördelning. De skall göras lättlästa och vara lätta att
applicera ute i organisationernas verksamheter. Den åländska idrottens
värdegrund skall vara med i riktlinjerna. Arbetsgruppen jobbar vidare
med utkast till uppdaterade riktlinjer och bestämmelser.
Nordiskt barn och ungdomsmöte
LE delgav information från mötet. Den nordiska barn- och
ungdomskonferensen kommer att arrangeras 4-6 november 2022.
Konferensens teman är Competition Review samt Coaching for
developing youngsters. Inbjudna sporter är dans, golf, gymnastik,
handboll, ishockey, konståkning, skidor-alpint samt tennis.
Sedan tidigare har Ålands Idrott beslutat att bjuda med två personer
från idrotterna golf, gymnastik, ishockey samt tennis. Beslutades
ytterligare att bjuda med representanter från skidor-alpint. Kravet för att
få åka med är att man väljer att två representanter deltar.
Gotland ungdomsutbyte
LE informerade att ärendet ligger hos Gotland som meddelat att de är
intresserade men att de inte kommit vidare i kontakterna med
idrotterna. Konstaterar att tiden håller på rinner iväg men att vi ser om
vi ännu kan få till något utbyte under detta år.
Breddgruppens bedömningsgrunder inför beslutsfattande
Policys och kriterier som arbetsgruppen följer inför beslutsfattande har
utformats till styrelsen (§ 67/22). Arbetsgruppen konstaterar att
Riktlinjer och bestämmelser för barn- och ungdomsidrott efterföljs inte
bland annat kontrollen av att grupper leds av utbildade ledare. Finns
även behov av revidering av kontroll av brottslig bakgrund på Ålands
Idrott, t.ex. behövs en plan för hur förekomst av brott skall behandlas.
Höstens utbildningar
Arbetsgruppen beslutade att förutom ordinarie kursutbud
(Grundutbildning för tränare samt Åldersanpassad fysisk träning för
barn och ungdom) att planera följande:
- Föreläsning styrketräning för seniorer
- Leda barn med NPF diagnoser.
LE fick även i uppdrag att arbeta vidare med möjligheten att få in
någon föreläsning under skolornas dialogseminarium VT 2023.
- Vikten av fysisk aktivitet
Elit
07.06.2022

Nya stipendieansökningar
Lucas Salo beviljas ett stipendium på 750 €.
Frank Ottesens ansökan avslås, men beroende på anmälningslistan till
träningslägret i Portugal kan frågan återupptas.
Specialidrotten vid Ålands Lyceum
Arbetsgruppen beslutade att fortsätta med rörelsetester under
höstterminen eftersom resultaten varit till nytta hos de studerande.
För att minska kostnaden för Specialidrotten under höstterminen så
bestämdes att antalet träningar inte får överskrida 25, vilket ger upp till
3 tillfällen för fortbildning inom lämpliga områden. Detta sänker den
beräknade kostnaden till ca 20 400 €.
Utbildningar

Arbetsgruppen beslutar att anordna en utbildning inom idrottspsykologi
under hösten.
Fördelning
11.05.2022

Inga sådana ärenden. Fördelningsgruppens strategidiskussioner
sammanfattades inför styrelsens strategidiskussion.

Fördelning
20.06.2022

Jämställdhetskrav förbund
Enligt regelverket för fördelning av stöd är jämställd styrelse ett krav för
förbund från 15.10.2022 enligt följande: av styrelseledamöter (exkl.
ordförande) ska inget kön vara representerat med mindre än 40 %
senast 15.10.2022.
Arbetsgruppen beslutade att vid ansökningsdeadline 15.10.2022
godkänns för Ålands Bowlingförbund en styrelse som är jämställd
inklusive ordförande om en plan presenteras för hur förbundet tänker
lösa situationen snarast möjligt.
Utbetalning projekt
Arbetsgruppen beslutade att verksamhetsstöd, utveckling - projekt och
utbildning framöver betalas ut i efterskott mot redovisning. I samband
med beslutet informeras sökanden om att de vid behov kan ansöka om
förskottsutbetalning.
Deadline
Arbetsgruppen beslutade, med motiveringen att det skall vara lika för
alla, att ansökningar om verksamhetsstöd som inkommer senare än
utsatt deadline beaktas i nästkommande ansökningsrunda. Detta skall
tydligt kommuniceras ut i samband med information om ansökan.

Jämställd,
inkluderande och
trygg idrott
30.05.2022

Redovisning av projekt
IFFK:s redovisning – IFFK tjejinnebandy samt innebandycup
JIK fotboll Coach Mentorship
Konstaterade att IFFK fullföljt sina innebandyprojekt och att bidragen
IFFK tjejinnebandy 2 845 € samt innebandycup 2 152 € kan betalas ut.
JIK fotboll har redovisat stipendiet för Coach mentorship. LE fick till
uppgift att ytterligare ta reda på antalet deltagare och ev. utvärdering
bland dessa. LE fick till uppgift att kontakta FC Åland och Ålands
Fotbollförbund för att få information om status för deras projekt.
Jämställdhetspolicy – handlingsplan
Genomgång av inlämnade policys o handlingsplaner från ÅSF,
Karateklubben Ogawa, IF Fram och FBC Åland.
Alla 4 organisationers policys och handlingsplaner godkändes.
Karateklubben Ogawa skall ytterligare uppmanas att lämna in
kartläggningen. LE fick till uppgift att utifrån inlämnade handlingsplaner
kontakta organisationerna för att uppmana dem till att söka
projektmedel.
Revidering av den åländska idrottens jämställdhetsmål 2020-2022.
Inledande diskussioner av revidering utgående från bland annat
synpunkter från Kristin Mattson, specialsakkunnig på LR.

Beslut: Antecknades till kännedom.

§ 67/22

Policys och regelverk, bredd och allmänt
Enligt § 52/22 ska följande till styrelsen i juni:
•

•

Arbetsgruppen för livslångt idrottande – bredd
o Riktlinjer och bestämmelser för barn- och ungdomsidrott
o Kontroll av brottslig bakgrund av frivilliga ledare
o Övrig information samt uppdatering inom gruppens
arbetsområden.
Övrigt allmänt
o Åländsk idrott visar vägen
o Budget och verksamhetsplan 2022
o Stadgar
o Värdegrund
o Hållbarhetspolicy (§ 65/22)

Även följande läggs till ”övrigt allmänt” från styrelsemöte 9.5.2022:
o
o

Kriskommunikationsplan
ÅI:s alkohol- och drogpolicy

Dokumenten presenterades kort av arbetsgruppen för livslångt
idrottande – bredd och AÖ. Alla dokument finns samlade och
tillgängliga för styrelsen i styrelsens Google Drive-mapp.
Beslut: Antecknades till kännedom.
§ 68/22

Personalärenden (stående punkt)
Löneförhöjning för dem som följer Paltas kollektivavtal gäller från
1.4.2022, (1,8 % om ingenting annat har avtalats om lokalt). 1,2 %
betalas som ett generellt lönepåslag till alla arbetstagare.
Arbetsgivaren beslutar hur den kvarvarande 0,6 % fördelas mellan
arbetstagarna.
Sportcheferna föreslog till styrelsen att en höjning på 1,8 % betalas till
alla arbetstagare som följer Paltas kollektivavtal (3 personer).
Beslut: Enligt förslag.

§ 69/22

Ansökan om medlemskap, Åland Orcas r.f.
Åland Orcas r.f. ansöker om att upptas som medlem i Ålands
Idrottsförbund. Konstaterades att föreningen uppfyller kriterierna och
har inlämnat behövliga dokument.
Sportcheferna föreslog att Ålands Orcas r.f. upptas som medlem i
Ålands Idrott.
Beslut: Enligt förslag.

§ 70/22

Idrottens hus
Fastighetsägaren för Idrottens hus, Husell Invest Ab, har fått
uppdaterad lista på önskade förbättringar i lokalen. Allt är åtgärdat
förutom eluttagen.

ÅID (underhyresgäst) har inkommit med egen lista från
företagshälsovårdens arbetsplatsutredning om vissa säkerhetsrisker,
med information att om dessa inte åtgärdas snarast kommer ÅID:s
styrelse att kräva hyresreducering. Dessa är förmedlade vidare till
hyresvärden Husell Invest Ab som nu har åtgärdat alla punkter på
listan.
Beslut: Antecknades till kännedom.
§ 71/22

Lån med anledning av sjukskrivning
Ålands Fotbollförbund inkom med förfrågan om löneutbetalning som
lån med anledning av verksamhetsledarens sjukskrivning.
Överenskommet mellan AÖ och AI att godkänna detta med en
månads återbetalningstid. Det betalades ut 17.5 och återbetalades i
god tid.
Beslut: Antecknades till kännedom.

§ 72/22

Övriga ärenden
• Ålandsstafetten – idrott för alla anordnades 11.6 för firande av Åland
100. Åtta medlemsföreningar ansvarade för stationerna, fyra lag deltog i
två dueller och en final. Prova på erbjöds av idrotterna efter finalen.
• Sportcheferna på möte med Mariehamns Stad, kultur- och fritidskansliet
23.5
• Höstens utbildningar klara, ett dokument har skickats till styrelsen med
samlad information.
• Nacka HI – Parasport kommer att arrangera ett läger inom Parasport på
Åland 30 juli – 5 augusti, även ålänningar får anmäla sig.
• Trygg idrottsärende
• Ordförande och sportchefer på möte med idrottsministern och
kulturbyrån 20.06
• Avtackning av vikarierande sportchef Annica Östermalm som slutar den
31.7.2022
Beslut: Antecknades till kännedom

§ 73/22

Kommande möten
Nästa möte hålls 30 augusti 2022.

Mariehamn den ___/___2022

Mötesordförande

Sekreterare

___________________

_____________________

Anders Ingves

Annica Östermalm

