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Sammanställning över remissyttranden och övriga justeringar  
 

Medlemsorganisationernas synpunkter på förslag till nya stadgar utsänt 22.02.2021 
Ålands Idrott har tagit emot följande skriftliga remissyttranden och beaktat dem på det sätt som redovisas nedan. 

Remissinstans Synpunkt ÅI:s svar 

Gymnastics Åland 
IFK Mariehamn fotboll 
FUIA  
Karateklubb Ogawa 

Klart och tydligt, inga invändningar 
Gediget och bra 
Modern och tillgängligt intryck 
Stödjer förslaget i sin helhet 
 

Tackar för synpunkter. 

Ålands Bruks- och 
Sällskapshundklubb  
 
 
 
 
DUV 

Kritisk till en stadgeändring vars konsekvens blir att en 
förening som seriöst och ambitiöst idkar en av Finlands 
olympiska kommitté godkänd idrott skulle kunna 
uteslutas om ”huvudsakligt syfte” (§5 i remissförslaget) 
bedöms vara annat än idrott.  
 
Enligt förslaget till reviderade stadgar ska ett ordinarie 
medlemskap i förbundet beviljas registrerade ideella 
organisationer med hemort på Åland vars huvudsyfte 
är att bedriva och främja idrott och/eller motion på 
Åland.  
Om inte dessa uppfylls har föreningen möjlighet att 
ansöka om associerat medlemskap. En förening som 
fråntas eller inte godkänns som ordinarie medlem har 
då ingen rösträtt och möjlighet att göra sin röst hörd. 
Skulle detta mot förmodan hända DUV på Åland r.f. 
som företräder medlemmar med utvecklingsstörning 
som pga att sin funktionsnedsättning många gånger har 
svårt att göra sin röst hörd vara förödande. 
 

De skärpta kriterierna för medlemskap i det nya förslaget bibehålls med 
tillägget att tidigare beviljade medlemskap fortgår trots stadgeändringen. 
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Ålands Bruks- och 
Sällskapshundklubb 
 
 
DUV 

Stadgeändringen borde enligt vår åsikt ta fasta på att 
rösträtten ska avspegla antalet aktiva idrotts- och 
motionsutövare inom respektive medlemsförening.  
 
Ett förslag till fördelningen av röstetal vid årsmötet kan 
vara att medlemsföreningarna får sina mandat endast 
för aktiva medlemmar i respektive förening. Med aktiv 
medlem är en idrottare/motionär som deltar i 
träningsgrupp eller tävling.  
 

ÅI har diskuterat och övervägt detta som alternativ i uppgörandet av förslaget 
och det är en möjlig förändring i framtiden. Just nu är bedömningen från ÅI 
att tillförlitliga mätverktyg och definitioner av aktiva måste till för att detta 
skall kunna utgöra grund för en rättvis fördelning av rösträtt. Enligt 
föreningslagen måste alla föreningar ha en förteckning över medlemmar.  

Ålands Bruks- och 
Sällskapshundklubb 

ÅBSK ser att om man vid avgörande av ”huvudsakligt 
syfte” enbart tittar på en förenings stadgar kan 
förening som har stor del annan verksamhet i 
verkligheten men korrekta skrivningar i stadgarna 
erhålla medlemskap.  
 
ÅI fördelar offentliga medel som kräver medlemskap i 
förbundet. Om bedömningen av vilka som ska 
godkännas som medlemmar görs godtyckligt kan det 
knappast i förlängningen godkännas att medlemskap är 
en förutsättning för tilldelning av offentliga medel 
riktade till åländsk idrott. 
 

ÅI behöver vid medlemsansökningar i framtiden titta på ”huvudsakligt syfte” 
ur ett bredare perspektiv än enbart skrivningar i stadgarna. Vid beviljande 
eller icke-beviljande av nya medlemskap motiveras på vilka grunder 
bedömningen har gjorts.  
 
Bedömning av medlemskap ska och kommer inte att ske godtyckligt. I en tid 
där lanskapsmedel till tredje sektorn är aviserade att minska bedömer ÅI det 
som viktigt att försäkra att pengarna verkligen går till det som det är tilldelade 
för, det vill säga idrotts- och motionsverksamhet.  
 

ÅIGA Vi tycker det är fel att vi ej har någon röst och att vara 
”stödmedlem” där det är godtyckligt i ÅI styrelse om vi 
får vara med från år till år.  

Tidigare beviljade medlemskap fortgår trots stadgeändringen. Det betyder att 
ÅIGA kommer att ha rösträtt så länge föreningen förblir ordinarie medlem. 
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Ålands motionsförbund 
 
 
 
 
Mariehamns 
bågskytteförening 

Är det bra att vara så detaljerad? Risken finns att 
stadgarna snabbt blir föråldrade och inte 
överensstämmer med föreningslag eller förordningar 
och myndighetsbeslut som organisationen åläggs följa. 
 
Idrottslagen är föremål för revidering, är det inte skäl 
att vänta med risk för ny omgång med stadgar. 

ÅI bedömer att stadgarna i detta skede behöver en viss tydlighet. Så klart skall 
de vara ett levande dokument och det är möjligt att de om några år kan 
förenklas när man vet hur t.ex. föreningslagen förändras.  
 
ÅI är representerade i kommittén för revidering av idrottslagen och ser inte 
att det finns hinder för revideringen av ÅI:s stadgar i nuläget.  
 

Ålands motionsförbund Förstår behovet av verksamhetsgranskning, men 
eftersom verksamhetsgranskning redan ingår i 
revisorns uppdrag torde den biten kunna hanteras 
inom revisionen. 
 

Istället för tvång på att välja både revisor och verksamhetsgranskare ändras 
förslaget till att det enligt stadgarna skall väljas en revisor och en 
revisorssuppleant. 

Mariehamns 
bågskytteförening 

Hur gör man med gamla medlemskap som inte har 
idrott/motion som huvudsakligt syfte? 
 

Tidigare beviljade medlemskap fortgår trots stadgeändringen.  

Mariehamns 
bågskytteförening 

Gör inte att förbundsmedlem måste ha minst fem 
medlemsföreningar för att anslutas emot att ÅI ska 
främja samarbete mellan medlemsorganisationer? 
Kanske tre är ett lämpligt antal. 
 

ÅI bedömer att fem är ett lämpligt antal för att anslutas som förbund till ÅI.  

Mariehamns 
bågskytteförening 
 
 
Ålands hästsportförening 

Ska associerade medlemmar lämna in rapport om sin 
verksamhet, man har ju egentligen inget att säga till 
om. 
 
Ett förtydligande (kanske inte i stadgarna) om vad det 
innebär att vara associerad medlem.  
 

Associerade medlemmar har samma rättigheter och skyldigheter i enlighet 
med bestämmelserna i stadgarna förutom att associerade medlemmar saknar 
rösträtt.  
 
Organisationer väljer att ansöka om associerat medlemskap om man vill 
förbinda sig till verksamhetssyftet, rättigheterna och skyldigheterna.  
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Mariehamns 
bågskytteförening 

Röstetal för medlemsförbund känns väldigt klent 
tilltaget.  
 

Syftet med detta är att förskjuta beslutsmakten ut till föreningarna, vilka 
tilldelas sina röster enligt antal medlemmar, och samtidigt ”jämna ut 
spelfältet” för de föreningar som inte tillhör något förbund. 

 

Övriga justeringar 
 

Remissförslaget  Förslag till justering Kommentar till justeringen 

Fanns inte med i remissförslaget Ny § 5. Förbundets medlemskap i andra 
föreningar 
Beslut om Ålands idrottsförbunds 
medlemskap i andra föreningar fattas på 
förbundsmöte. 
 
Ålands Idrottsförbund och dess 
medlemsorganisationer förbinder sig att följa 
stadgarna för de organisationer som 
förbundet är medlem i. 
 

Behandlat på styrelsemöte 15.04.2021 och tillagt med beaktande av 
Mariehamn bågskytteförenings initiativ (finns i mötesagendan).  

Fanns inte med i remissförslaget § 4 Förbundet, dess medlemsorganisationer 
och medlemsorganisationernas medlemmar, 
förbinder sig till att på alla sätt förhindra 
manipulation av tävlingsresultat och 
evenemang.  
 
Personer som deltar i förbundets eller 
medlemsorganisations verksamhet, som med 
anledning av sitt medlemskap eller genom 
andra arrangemang är skyldiga att följa dessa 
stadgar, får inte själv eller genom 
representanter slå vad eller på annat sätt 
delta i eller påverka vadslagning inom den 
egna tävlingsverksamheten. 
 
 

Behandlat på styrelsemöte 15.04.2021 och tillagt på basen av 
rekommendation av sakkunniga på området.  
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Fanns inte med i remissförslaget § 4 Förbundet, dess medlemsorganisationer 
och medlemsorganisationernas medlemmar, 
förbinder sig till att följa gällande regelverk 
för antidoping: Finlands antidopingregelverk, 
Världsantidopingkoden, Internationella 
Olympiska Kommitténs, Internationella 
Paralympiska kommitténs och sina 
internationella takorganisationers 
antidopingregelverk samt regelverk i enlighet 
med av Finland undertecknade 
internationella antidopingavtal. 
 
Om disciplinära åtgärder vid misstänkta 
dopingförseelser beslutar den instans som 
nämns i gällande Finlands 
antidopingregelverk. 
 

Behandlat på styrelsemöte 15.04.2021 och tillagt på basen av 
rekommendation av sakkunniga på området. 

§ 6 En medlem kan uteslutas ur Ålands 
Idrottsförbund eller dess rättigheter kan 
begränsas för en viss tid om 
organisationen: 
- inte uppfyller villkoren för medlemskap. 

§ 7 En medlem kan uteslutas ur Ålands 
Idrottsförbund eller dess rättigheter kan 
begränsas för en viss tid om organisationen:  
- upphör att vara en registrerad ideell 
organisation på Åland. 

Eftersom justeringen i förslaget om att tidigare beviljade medlemskap 
bevaras lagts till kan föreningar inte uteslutas med anledning av 
skärpningarna i kriterierna. Ett kriterium som däremot alla nuvarande 
medlemmar uppfyller, ideella registrerade organisationer med hemort på 
Åland, kan däremot vara ett uteslutningskriterium om det inte längre 
uppfylls.  
 

§ 6 Beslut om begränsning av 
medlemsrättigheter fattas av Ålands 
Idrottsförbunds styrelse. 

Beslut om tillfällig begränsning av 
medlemsrättigheterna: rösträtten, rätten att 
väcka initiativ och framställa frågor angående 
verksamheten och rätten att nominera 
kandidater för val, fattas av Ålands 
Idrottsförbunds styrelse. 
 

Rättelseuppmaning från förhandsgranskningen:  
Vänligen precisera vilka medlemsrättigheter kan begränsas. Disciplinära 
sanktioner måste vara i stadgarna om förningen ska begränsa 
medlemmarnas rättigheter.  

§ 8 Då Ålands Idrottsförbunds styrelse 
eller förbundsmöte beslutar att det finns 
skäl för det, är deltagande i förbundsmöte 
också möjligt genom datakommunikation 
eller med något annat tekniskt hjälpmedel 
under mötet.   

§ 9 Då Ålands Idrottsförbunds styrelse eller 
förbundsmöte beslutar att det finns skäl för 
det, är deltagande i förbundsmöte också 
möjligt genom datakommunikation eller med 
något annat tekniskt hjälpmedel under 
mötet.   

Denna formulering togs bort innan förhandsgranskning på basen av 
styrelsebeslut 11.03.2021 då detta redan är godkänt enligt den nu gällande 
temporära lag som tillåter deltagande på distans och den lagen föreslås bli 
förlängd till utgången av juni 2022, då en permanent ändring av 
föreningslagen avses kunna träda i kraft. I den nya lagen ska det bli lättare 
att delta i föreningsmöten på distans. 
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Vid närmare granskning av det nya lagförslaget krävs dock fortsättningsvis 
ett omnämnande i stadgarna om möte skall kunna hållas enbart på distans. 
Sakkunniga på området menar att det kan vara fördelaktigt att ha 
formuleringen kvar varför den lades in igen i det slutliga förslaget.  
 

§ 12 Idrottstinget kan tillsätta suppleanter.  Formuleringen om suppleanter stryks.  Rättelseuppmaning från förhandsgranskningen:  
Suppleanternas antal saknas.  
 

§ 12 Övriga ledamöternas mandatperiod 
är två verksamhetsår, dock om möjligt så 
att hälften av ledamöternas mandattid 
utgår varje år. 
 

§ 13 Övriga ledamöternas mandatperiod är 
två verksamhetsår, dock så att hälften av 
ledamöternas står i tur att avgå varje år. 

Rättelseuppmaning från förhandsgranskningen:  
Bestämmelsen är tvetydig om medlemmarna avgår om möjligt? 

§ 12 Ålands Idrottsförbunds styrelse har 
rätt att delegera sin beslutanderätt till 
särskilda organ, till ledamot i Ålands 
Idrottsförbunds styrelse eller till anställd 
av Ålands Idrottsförbund.   
 

Formuleringen stryks.  Rättelseuppmaning från förhandsgranskningen:  
Bestämmelsen är tvetydig, alla beslut får styrelsen inte delegera. 

 § 12 Om ordförande anser det nödvändigt 
kan brådskande ärende avgöras genom 
skriftlig omröstning. Skriftligt tagna beslut 
ska godkännas vid närmast efterföljande 
möte. 

Formuleringen stryks.  Rättelseuppmaning från förhandsgranskningen:  
Tvetydig bestämmelse. I rättslitteratur finns en tolkning att styrelsens 
beslut kan fattas på ett sätt som möjliggör att styrelseledamöter kan 
kommunicera under beslutsfattandet.  
 

 


