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Ålands idrotts anhållan om idrottsmedel för 2022

Med tanke på välmående i samhället är det nu viktigare än någonsin att investera i idrott och

hälsofrämjande aktiviteter. Ålands Idrott önskar att Paf-medel ska beviljas för tredje sektorn två år åt

gången, med möjlighet för mindre justeringar, för att säkra långsiktigheten i verksamheten.

Medlemsföreningarna skulle då komma igång tidigare på året med sina verksamheter. Detta skulle

bidra till uppfyllandet av hållbarhetsagendan genom att uppmuntra till ett livskraftigt föreningsliv.

Bidragen till idrotts- och motionsrörelsen föreslås hållas på samma nivå 2022 som 2021. Med

motiveringen som följer ser budgeteringen något annorlunda ut.

Idrottstinget 2021 har beslutat om nya ramar och principer för fördelning av stöd till idrotts- och

motionsrörelsen. Som bäst arbetar en arbetsgrupp underställd styrelsen med att fastställa

regelverken för det nya stödsystemet utifrån de beslutade ramarna och principerna.

Föreslagna stödformer i det nya stödsystemet är:

Organisationsstöd kan beskrivas som ett generellt stöd där stödet inte avgränsas till särskilda

verksamheter, utan det finns en hög grad av frihet i användandet av stödet (kan t.ex. användas till

administrativa kostnader). Denna form av stöd kräver lägst grad av redovisning. Ett grundstöd för att

organisationen finns.

Verksamhetsstöd kan definieras som ett riktat stöd till en viss eller till flera angivna verksamheter

som föreningen bedriver och kan ha flera olika slags syften och mål beroende på ändamål och typ av

mottagare. Mer styrning i användandet av stödet än för organisationsstöd och högre krav på

redovisning.

Projektstöd är en stödform som är tidsbegränsad till naturen och som kan vara bra då innovation och

nytänkande måste till och något nytt ska sjösättas. Kan handla om satsningar på särskilda målgrupper

eller områden. Hög grad av styrning på vad pengarna får användas till samt höga krav på redovisning.

Investeringsstöd för anläggningar och redskap går under projektstöd.

Uppdragsersättning är att betrakta som ersättning för ett visst uppdrag. Kan ges till en organisation

som har en särskild roll inom idrotts- och motionsrörelsen. Stödet regleras genom ett avtal mellan ÅI

och mottagaren av uppdragsersättning. (Exempelvis bidrag för öspelen).

Ålands Idrott har i coronakrisens spår gjort en sparsam budget där medel för budgeterade

evenemang som inte kunnat verkställas 2020 eller 2021 ombudgeteras i den justerade budgeten för

2022. Därför äskas inte om nya medel för det Nordiska Barn och ungdomssamarbetet eller

ungdomsutbytet med Gotland som planeras att genomföras under år 2022.

Jämställdhet och jämlikhet är integrerade i hållbarhetsagendan och för att uppfylla den är det viktigt

att finansiering tryggas för att det jämställdhetsarbete som Ålands Idrott initierat 2020 kan fortgå

enligt plan 2021 och 2022. Idrotts- och motionsrörelsen är en stor folkrörelse med potential att nå ut

till många. Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande mycket av manliga

normer och maktstrukturer. Nationell och internationell forskning styrker påståendet att trots att

framsteg skett finns det arbete att göra för att åstadkomma en mer jämställd idrott. Det övergripande

målet är att alla, oavsett ålder, kön, förutsättningar och bakgrund känner sig välkomna i den åländska
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idrotts- och motionsrörelsen. Under första projektåret 2020 lades störst vikt på jämställdhetsarbete

men även material för trygg idrott togs fram. År 2021 ges större utrymme för arbete kring

inkludering. År 2022, det sista projektåret, är målet att ha klart en modell för kontinuerligt

jämställdhets- och inkluderingsarbete och främjande av trygga verksamhetsmiljöer när

projektperioden är slut.

En traditionsenlig Idrottsgala planeras inte genomföras år 2022. Ålands Idrott vill med hänvisning till

hotet om minskade PAF-medel för tredje sektorn visa att gräsrotsverksamheten prioriteras.

Intäktssidan minskar sedan 2020 motsvarande 30 000€ (intäkter för galan) och endast kostnader

7 500€ budgeteras för alternativt uppvaktande av framgångsrika idrottare och prestationer 2021.

Önskas det från politiskt håll att en idrottsgala anordnas behövs det en tilläggsbudget för detta.


