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Instruktion för arbetsgrupperna verksamhetsår 2022-2023
Allmänt
Arbetsgrupperna för verksamhetsåret tillsattes den 19.04.2022 § 39/22 och gavs i uppdrag att till den
9 maj inom sig utse ansvarig ledamot för gruppen samt inkomma med förslag till instruktion för
arbetsgruppen med beskrivning av arbetsområden och mandat (kopplat till verksamhetsplan och
budget). Arbetsgrupperna sammanträder enligt behov efter kallelse från ansvarig på kansliet eller
ansvarig ledamot för gruppen.
För arbetsgruppsmöten upprättas protokoll enligt uppgjord mall. Beslutsärenden inom gruppens
mandat (punkt 3a i mallen) lyfts till styrelsens kännedom. Inför varje styrelsemöte får ledamöterna
kännedom om alla arbetsgruppsmöten som har hållits sedan senaste styrelsemöte. Detta för att
ledamöterna ska få kännedom om att arbetsgruppernas protokoll finns att läsa i sin helhet (inkl. ev.
diskussioner och icke-beslutsärenden).
Ärenden som arbetsgruppen föreslår att styrelsen fattar beslut om skall innehålla tydlig beredning
som kan lyftas till styrelsens agenda. Alla sådana förslag sammanfattas i arbetsgruppens protokoll
under punkt 3b som enskilda ärenden.
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Fördelning
Ledamöter:
Kim Gylling (KG), ansvarig ledamot
Kirsi Jansson (KJ)
Mathias Eriksson (ME)
Jenna Gestranius (JG), sakkunnig t.o.m. 14.5.2022
Ansvarig på kansliet:
Jenna Gestranius (JG), sportchef fr.o.m. 15.5.2022
Annica Östermalm (AÖ), vikarierande sportchef t.o.m. 31.7.2022
Arbetsområden
●

Analysera fördelningen enligt nytt regelverk och feedback kopplad till denna, samt utarbeta
förslag på uppföljning till Åland Idrottsförbunds styrelse.

●

Ta fram en fungerande modell för insamling av data i realtid från idrotts- och
motionsrörelsen, kopplat till regelverken, som kan användas som underlag vid fördelningen
av medel samt för att påvisa idrotts- och motionsrörelsens omfattning och betydelse för det
åländska samhället.

●

Upprätta förslag till Åland Idrottsförbunds styrelse på budget för fördelbara medel till
medlemsorganisationer år 2023-2024.

●

Upprätta förslag till Ålands Idrottsförbunds styrelse på fördelning av eventuella
specialunderstöd.

●

Upprätta förslag till Ålands Idrottsförbunds styrelse på fördelning av stöd till idrotts- och
motionsrörelsen för år 2023 i enlighet med de nya regelverken samt övergångsprinciperna.

●

Uppföljning av beviljade stöd i form av genomgång av efterfrågade redovisningar beträffande
de stöd som gruppen har tagit fram beslutsunderlag till. Eventuella återkrav beslutas av
Ålands Idrottsförbunds styrelse.

Mandat
●

Gruppen har mandat att besluta om eventuella ansökningsomgångar för specialunderstöd
och utannonsering av dessa.

●

Gruppen har mandat att besluta om och verkställa medlemsdialoger, informationstillfällen
och tillsätta eventuella referensgrupper enligt vad gruppen anser vara väsentligt för
arbetsuppgifterna.
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Livslångt idrottande – Bredd
Ledamöter:
Björn Ekstrand (BE), ansvarig ledamot
Malin Ringbom (MR)
Peter Wahlstedt (PW)
Emma Falander (EF), sakkunnig
Ansvarig på kansliet:
Lena Eriksson (LE), idrottskonsulent
Arbetsområden
●

Följa och arbeta för att främja idrotts- och motionsrörelsens utveckling avseende frågor som
rör breddidrott.

●

Ansvara för uppföljning, utveckling och utvärdering av följande verksamhetsområden: Starka
Barn, skolidrottsdagar, breddidrottsprojektet, sommarjobb för ungdomar inom idrotten,
idrottsutbyte och motionsidrott.

●

Uppföljning av beviljade Åland 100-stöd i form av genomgång av efterfrågade redovisningar.
Eventuella återkrav beslutas av Ålands Idrottsförbunds styrelse.

●

Arrangera utbildningstillfällen inom ovan nämnda arbetsområden.

●

Upprätta förslag till Åland Idrottsförbunds styrelse på budget och verksamhetsplan för år
2022-2023 för ovannämnda verksamhetsområden.

●

Uppföljning av ekonomin inom ovannämnda arbetsområden.

Mandat
●

Gruppen har mandat att besluta om och verkställa utbildningstillfällen som gruppen anser
vara väsentliga inom ramen för gruppens arbetsområden och som ryms inom budget.

●

Gruppen har mandat att enligt gällande praxis besluta om utbetalningar upp till 3000 € inom
gruppens arbetsområden och inom ramen för fastställd budget.
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Livslångt idrottande – Elit
Ledamöter:
Katarina Sundberg (KS), ansvarig ledamot
Björn Ekstrand (BE)
Erica Öström (EÖ)
Ansvarig på kansliet:
Linus Andersson (LA), idrottskonsulent
Arbetsområden
●

Följa och arbeta för att främja idrotts- och motionsrörelsens utveckling avseende frågor som
rör elitidrott.

●

Verkställa och ansvara för uppföljning, utveckling och utvärdering av Specialidrotten på
gymnasialstadiet.

●

Ansvara för uppföljning, utveckling och utvärdering av Ålands Idrottsförbunds
stipendieprogram.

●

Upprätta förslag till Ålands Idrottsförbunds styrelse på format för uppmärksammande av
idrottsprestationer och -insatser år 2022.

●

Upprätta förslag till Åland Idrottsförbunds styrelse på budget och verksamhetsplan för år
2023-2024 för ovannämnda arbetsområden.

●

Framföra förslag på eventuella ändringar i kriterier eller priskategorier för premiering av
prestationer och insatser (galastipendier) och internationella framgångar till Åland
Idrottsförbunds styrelse samt upprätta förslag på nominerade och pristagare till de olika
priskategorierna enligt gällande kriterier.

●

Uppföljning av ekonomin inom ovannämnda arbetsområden.

●

Arrangera utbildningstillfällen inom ovan nämnda arbetsområden.

Mandat
●

Gruppen har mandat att enligt gällande kriterier besluta om stipendiater som skall ingå i
stipendieprogrammet och storleken på deras stipendium inom ramen för fastställd budget
för arbetsområdet (55 000 €). Eventuella återkrav beslutas av Ålands Idrottsförbunds
styrelse.

●

Gruppen har mandat att enligt gällande praxis besluta om utbetalning av ersättning för
specialidrottsträningen inom ramen för fastställd budget för området (30 000€). Eventuella
återkrav beslutas av Ålands Idrottsförbunds styrelse.
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●

Gruppen har mandat att besluta om verkställandet av det format för uppmärksammande av
idrottsprestationer och -insatser år 2022 som beslutats om inom ramen för fastställd budget.

●

Gruppen har mandat att besluta om eventuella nya ledamöter i idrottsakademin om den
behöver vara aktiv.

●

Gruppen har mandat att ta in experthjälp i arbetsgruppen vid framtagning av förslag på
nominerade samt pristagare till de olika priskategorierna.

●

Gruppen har mandat att besluta om och verkställa utbildningstillfällen som gruppen anser
vara väsentliga inom ramen för gruppens arbetsområden och som ryms inom budget.

●

Gruppen har mandat att i samråd med Ålands Lyceum välja mottagare av Ålands Lyceums
stipendium till en studerande som framgångsrikt kombinerat specialidrott med övriga
studier.
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Jämställd, inkluderande och trygg idrott
Ledamöter:
Fanny Eriksson (FE), ansvarig ledamot
Peter Wahlstedt (PW)
Erica Öström (EÖ)
Ansvarig på kansliet:
Lena Eriksson (LE), idrottskonsulent
Arbetsområden
●

Ta fram förslag på reviderade jämställdhetsmål.

●

Uppföljning av medlemsorganisationernas jämställdhetspolicys och handlingsplaner.

●

Inspirera medlemsorganisationer till att skapa projekt och söka projektmedel för att
jämställdhetsmålen skall uppnås år 2022.

●

Inom arbetsområdet upprätta förslag till Ålands Idrottsförbunds styrelse på fördelning av
projektstöd som överstiger 3 000 €.

●

Bevaka att ett medvetet jämställdhetsperspektiv finns med på alla nivåer, i alla beslut och i
all verksamhet inom förbundet.

●

Arrangera utbildningstillfällen inom jämställd och inkluderande idrott.

●

Upprätta förslag till Åland Idrottsförbunds verksamhetsplan och budget inom arbetsområdet
för år 2023-2024.

●

Uppföljning av ekonomin inom arbetsområdet.

●

Uppföljning av beviljade projektstöd inom arbetsområdet i form av genomgång av
efterfrågade redovisningar beträffande de stöd som gruppen har tagit fram beslutsunderlag
till. Eventuella återkrav beslutas av Ålands Idrottsförbunds styrelse.

Mandat
●

Gruppen har mandat att besluta om och verkställa utbildningstillfällen som gruppen anser
vara väsentliga inom ramen för gruppens arbetsområden och som ryms inom budget.

●

Gruppen har mandat att inom beviljad budgetram för arbetsområdet (40 000 €) ta beslut om
projektstöd för jämställdhet som uppgår till max 3 000 € per projekt inom följande
fokusområden: fler aktiva av det underrepresenterade könet, fler ledare av det
underrepresenterade könet och värdegrundsfrågor. Stöd får som mest utgöra 85 % av
ansökta och godkända kostnader för projektet. Utbetalning av projektmedel sker mot
redovisade kostnader.

