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•VAD KAN MAN SÖKA FÖR?

•VAD MÅSTE MAN UPPFYLLA FÖR ATT SÖKA?

•HUR GÖR MAN?



RAMAR OCH PRINCIPER

T.ex…. 
• Stöd som erhålls genom ÅI kan ej fördelas vidare utan används 

till den sökande organisationens verksamhet.
• Föreningar bör sammantaget erhålla en klart större andel av 

det fördelbara anslaget än förbunden. (→ Gräsrotsnivå)
• Största delen av ”verksamhetsstöd” till barn- och 

ungdomsidrott
• Ungdomsidrott ska värderas högre än barnidrott.

https://www.alandsidrott.ax/sites/default/files/media/document/Ramar%20och%20principer%20f%C3%B6r%20f%C3%B6rdelning%20av%20st%C3%B6d%2C%20Bilaga%20%C2%A7%2019.A_0_2.pdf




VERKSAMHETSSTÖD



OBS! Dessa procenter gäller föreningar inte förbund



VAD KAN MAN SÖKA OCH NÄR?

Specialstöd (Corona stängningar januari och februari)

Kostnadsersättning för Covid-19 tester vid värdetävlingar (31.12.2022)

https://www.alandsidrott.ax/bidrag-och-stod/coronastod
https://www.alandsidrott.ax/bidrag-och-stod/kostnadsersattning-covid-19-tester-vid-vardetavlingar


VAD MÅSTE MAN UPPFYLLA FÖR ATT KUNNA SÖKA?

Stödberättigad förening: Allmännyttig ideell förening 

med hemort på Åland som bedriver idrott och/eller 

motion samt har varit registrerad i minst ett 

kalenderår före ansökningsåret.



Verksamhetsstöd, bas (förening):
Villkor:

- Medlemskap i Ålands Idrott

- Följer Ålands Idrotts stadgar och har fullföljt sina åligganden under 

föregående kalenderår

- Inlämnat följande dokument:

o Budget

o Verksamhetsplan

o Alkohol- och drogpolicy

o Jämställdhetspolicy

Workshop 22 september

För förbund krävs utöver ovan:

- Minst fem aktiva medlemsföreningar

- Jämställd styrelse

- Inlämnat ytterligare följande dokument: 

o Hållbarhetspolicy

o Utbildningsplan för arrangerade utbildningar

o Uppföljning och utvärdering av verksamheten föregående år som kopplas till

verksamhetsområde(n) samt inför året inlämnad verksamhetsplan och budget.



Verksamhetsstöd, aktivitet (förening):
Stödberättigad förening:

Förening som bedriver regelbunden tränarledd idrotts- och 

motionsverksamhet för personer som är 7 år eller äldre samt 

uppfyller villkoren för basstöd.

Villkor:

• Inlämnad närvarostatistik

Nu: Rapportering som tidigare

Målsättning: Obligatorisk rapportering av närvarostatistik i 

ett av Ålands Idrott utvalt digitalt verktyg.

- Inlämnat följande dokument:

o Barn- och ungdomsriktlinjer om stöd söks för barn- och 

ungdomsverksamhet.

o Uppföljning och utvärdering av föreningens egen 

verksamhet från föregående verksamhetsår som kopplas 

till verksamhetsområde(n) samt inför året inlämnad 

verksamhetsplan och budget.

För förbund gäller: 
Inlämnad
närvarostatistik av
förbundets
medlemsföreningar.



Långsiktigt mål:

Att förenkla ansökningsprocessen och att 
Ålands Idrott får tillgång till data digitalt.

Infotillfälle om datainsamlingsverktyg hölls 1 september 2022 med 
presentation av Membra och Suomisport som är de digitala verktyg som 

Ålands Idrott godkänner för rapportering av närvarostatistik från 1.1.2023. 
Presentationerna finns inspelade och fås på begäran för eget bruk. Maila 

till info@alandsidrott.ax vid intresse för dessa. 

mailto:info@alandsidrott.ax


Verksamhetsstöd, utveckling:
Syfte: Syftet med utvecklingsstödet är att stärka föreningar 

genom att möjliggöra utbildning, framåtsyftande verksamhet 

genom projekt samt elitsatsningar.

Stödberättigad förening:

Föreningar som uppfyller villkoren för basstöd.

Villkor:

- Inlämnat följande dokument:

o Barn- och ungdomsriktlinjer om utvecklingsstöd söks för 

barn- och ungdomsverksamhet.

o Statistik/plan för antal utbildningstillfällen inkl. tidsåtgång 

och kostnader vid ansökan om utvecklingsstöd för 

utbildning.

o Projektplan vid ansökan om utvecklingsstöd för projekt. 

o Elitplan vid ansökan om utvecklingsstöd för 

elitsatsningar.



Verksamhetsstöd, utveckling elitplan:
Stödet förtydligas (utöver det som beskrivs i regelverket) 

och finns för att medlemsorganisation strävar efter att 

bygga en kvalitativ träningsmiljö med välmående 

idrottare. Målet är att utveckla konkurrenskraften och att 

åländska idrottare ska nå fler idrottsliga framgångar.

Beslutades att grundkriterier är följande: 

Grundförutsättningar: 
1. Tydlig strategi med kort- och långsiktiga mål 

2. Kvalitet i verksamheten genom hög utbildningsnivå på tränare, genom att 

utgå från vetenskaplig förankring och evidensbaserade metoder samt genom att 

beakta följande delar: idrottsfysiologi, idrottspsykologi, idrottsmedicin och 

idrottsnutrition.

3. Idrottslig förankring genom samarbeten och kommunikation med andra 

föreningar och förbund där det bästa för idrotten och idrottarna är i fokus.



Verksamhetsstöd, utveckling projekt:
För år 2022 och 2023 är de beslutade fokusområdena 

som prioriteras för projekt följande:

• Satsningar på att hålla ungdomar (13-25 år) kvar i 

idrotten

• Jämställd, inkluderande och trygg idrott

• Samsyn mellan idrotter

• Hållbarhet

• Återstart



Verksamhetsstöd, utveckling projekt:
Ansökan:

Det finns möjlighet till tre deadlines för utvecklingsstöd: 15 

oktober kl. 16:15, 15 februari och 15 juni årligen. Alla 

utvecklingsstöd kan sökas senast 15 oktober kl. 16.15. 

Utvecklingsstöd för utbildning och projekt kan dessutom 

sökas 15 februari och 15 juni, förutsatt att det finns 

fördelbara medel kvar.

För ansökan senast 15 februari och 15 juni lämnas 

ansökan till Ålands Idrott.

Om överskott av utvecklingsstöd finns från innevarande år 

kan beslut fattas tidigare. 



Övergångsperiod

För verksamhet år 2023 tillämpas det nya stödsystemet 

delvis så att stödet minst landar på ett belopp mittemellan 

vad föreningen erhöll för verksamhet år 2022 och vad 

som skulle erhållas enligt det nya stödsystemet år 

2023. Till dessa stöd räknas ej specialstöd. 



Övergångsperiod

• Ettåriga beslut om alla stödformer

• Vid höjt fördelbart totalbelopp - i enlighet med 

det nya regelverket

• Vid sänkt fördelbart totalbelopp - sänkningen ska 
drabba alla stödmottagare procentuellt lika. 



Coronastöd för ekonomiska
konsekvenser till följd av pandemin

Söks senast 15.10 kl. 16:15

Kan sökas av organisationer som drabbats av ekonomiska konsekvenser för att 
man agerat i enlighet med myndigheternas restriktioner och rekommendationer 
för att förhindra spridningen av coronaviruset i januari och februari 2022.

Ansökan formuleras fritt och riktas till Ålands Idrott. Ansökningar kan skickas 
per e-post på info@alandsidrott.ax eller bifogas som bilaga till anhållan om 
verksamhetsstöd. Det bör i ansökan framgå vad organisationen söker stöd för 
och det som är möjligt att redovisa skall redovisas Förlorade intäkter eller 
merkostnader (netto efter avdrag för eventuella minskade kostnader) måste 
uppgå till minst 1000 €.

Mer information finns på hemsidan.

mailto:jenna@alandsidrott.ax
mailto:nfo@alandsidrott.ax
https://www.alandsidrott.ax/bidrag-och-stod/coronastod


Investeringsstöd, särskilda riktlinjer och
egen blankett (som tidigare)

Idrottsredskap är hjälpmedel som möjliggör att man helt eller delvis kan utöva 
en viss idrotts- eller motionsgren. Idrottsredskapen som beviljas samhällsstöd 
bör ha en hållbarhet om minst fem år. Förbrukningsmaterial är ej berättigat till 
stöd. Ett enskilt redskap vars totalkostnad inkl. moms understiger 1 000 euro är 
heller inte stödberättigat.

Idrottsorganisation eller kommun som uppfyller kraven för bidragberättigande
kan ansöka om bidrag och/eller lån för byggande av ny idrottsanläggning.
Idrottsorganisation eller kommun som uppfyller kraven för bidragberättigande
kan ansöka om bidrag och/eller lån för renovering av idrottsanläggning.
Söks senast 15.10 kl. 16:15 via Ålands Landskapsregering

Information och länk till blankett:
https://www.alandsidrott.ax/bidrag-och-stod/investeringsstod-idrottsredskap
https://www.alandsidrott.ax/bidrag-och-stod/stod-och-lan-idrottsanlaggningar

https://www.alandsidrott.ax/bidrag-och-stod/investeringsstod-idrottsredskap
https://www.alandsidrott.ax/bidrag-och-stod/stod-och-lan-idrottsanlaggningar


Stipendieprogram
Ålands Idrott kan genom ett stipendieprogram understödja enskilda 
idrottare, tränare eller ledare.
Grundläggande förutsättningar för att kunna erhålla stipendium från 
Ålands Idrott är att den sökande gått ut grundskola, är fostrad i åländsk 
förening och har representerat en medlemsorganisation under de 
senaste 5 åren eller att den sökande representerar en 
medlemsorganisation och har gjort det minst ett år 

Söks när som helst.

Mer information:
https://www.alandsidrott.ax/bidrag-och-stod/stipendieprogram

https://www.alandsidrott.ax/bidrag-och-stod/stipendieprogram


HUR GÖR MAN?

Ansökan: 

Ansökan inlämnas till Ålands Landskapsregering (länk 

här) senast den 15 oktober kl. 16.15. Om 15 oktober infaller 

på en helg gäller följande vardag. Försenad ansökan beaktas 

i nästa ansökningsomgång för ifrågavarande stöd. Senast i 

samband med ansökan ska de i villkoren nämnda dokument 

inlämnas.

Kolla länkarna för steg för steg hjälp med blanketten. 

Steg-för-steg instruktion 2023, förening

Steg-för-steg instruktion 2023, förbund

https://www.regeringen.ax/kultur-fritid/bidrag-stipendier/verksamhetsstod
https://www.alandsidrott.ax/sites/default/files/media/document/Instruktion f%C3%B6r ans%C3%B6kan 2023%2C f%C3%B6rening.pdf
https://www.alandsidrott.ax/sites/default/files/media/document/Instruktion f%C3%B6r ans%C3%B6kan 2023%2C f%C3%B6rbund.pdf


VAD GÄLLER FRAMÖVER?

• Regelverket ska bekräftas av förbundsstyrelsen vartannat år

• Inför idrottstinget år 2025 - medlemsdialoger för att utvärdera ramar och 

principer 

• Idrottstinget år 2025 - behandla dessa ramar och principer och vid behov 

föreslå uppdaterade ramar och principer som ska gälla efter år 2025.


