
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRENING 

INSTRUKTIONER FÖR ANSÖKAN  

VERKSAMHETSSTÖD FÖR IDROTT ÅR 2023 

 

TOTALBELOPP 

Bas 

Aktivitet: Riktade bidrag  

Barnidrott 7-12 år, ungdomsidrott 13-25 år, vuxenidrott, paraidrott 

Utveckling  

Utbildning, projekt, elitidrott 

 

 

  



   

1. Allmänt 

Finansieringen av idrottsverksamhet omfattar elit-, bredd- och motionsidrott samt idrottsverksamhet 

för personer med funktionsnedsättning (paraidrott). Barn- och i synnerhet ungdomsidrott är 

prioriterade i fördelningen då bortfallet av aktiva idrottare framför allt sker under ungdomsåren.  

Allmännyttig ideell organisation med hemort på Åland som bedriver idrott och/eller motion samt har 

varit registrerad i minst ett kalenderår före ansökningsåret kan söka verksamhetsbidrag för 

idrottsverksamhet, då följande villkor är uppfyllda: 

• Medlemskap i Ålands Idrott  

• Följer Ålands Idrotts stadgar och har fullföljt sina åligganden under föregående kalenderår. 

Med åligganden avses förpliktelser från föregående kalenderår, samt inlämnad 

verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för föregående räkenskapsperiod.  

• Inlämnat följande dokument: 

o Budget- och verksamhetsplan 

o Alkohol- och drogpolicy 

o Jämställdhetspolicy senast 15.10.2022. Genom styrelsebeslut antagna 

jämställdhetsmål inlämnas senast 15.2.2022. Jämställdhetspolicy inkl. mål och 

handlingsplan inlämnas senast 15.10.2022. 

o Barn- och ungdomsriktlinjer (inkl. minst en namngiven barn- och ungdomsansvarig) 

för att kunna beviljas aktivitetsstöd för barn- och ungdomsidrott och/eller 

utvecklingsstöd för barn och ungdomar. 

o En uppföljning och utvärdering av verksamheten, som kopplas till 

verksamhetsområde(n) samt inför året inlämnad verksamhetsplan och budget 

lämnas in årligen, som redovisning av föregående års aktivitetsstöd.  

Alla policydokument ska vara behandlade på minst ett styrelsemöte under de senaste 12 månaderna. 

En ny förening eller organisation som anhåller om verksamhetsunderstöd skall bifoga föreningens 

stadgar i ansökan. 

2. Belopp & ansökan 

Verksamhetsstödet som fördelas via Ålands Idrott fördelas ut till medlemsorganisationerna enligt 

följande kategorier av verksamhetsstöd: 

– Verksamhetsstöd bas 

– Verksamhetsstöd aktivitet (riktade bidrag)  

o Barn- och ungdomsidrott 

o Vuxenidrott 

o Paraidrott 

– Verksamhetsstöd utveckling  

o Utbildning 

o Projekt 

o Elitidrott 



   

Vid ansökan om verksamhetsstöd söker medlemsorganisationerna om ett totalbelopp för den 

ordinarie verksamheten. Det går att söka utvecklingsstöd utöver totalbeloppet. Det som lämnas in i 

samband med ansökan avgör vilka delar av verksamhetsstödet som kan beviljas.  

Högst fördelbart belopp finns inom ramen för Verksamhetsstöd aktivitet, och för de 

verksamhetsdelarna behöver kompletterande bilaga inlämnas för barn- och ungdomsidrott, 

vuxenidrott och paraidrott. För att kunna erhålla utvecklingsstöd för utbildning, projekt och/eller 

elitidrott behöver också skilda bilagor enligt instruktioner i punkt 5 inlämnas. Verksamhetsstöd bas 

och aktivitet omfattar befintlig verksamhet, medan verksamhetsstöd utveckling finns för 

utvecklingsmöjligheter. 

Stödberättigade kostnader är sådana kostnader som avses i idrottslagen. Dock kan stöd beviljas till 

högst 90 % av de totala kostnaderna för ifrågavarande verksamhet. 

En förenings administrativa kostnader får inte överstiga 50 % av de totala stödberättigade 

kostnaderna. 

3. Deadlines 

För erhållande av verksamhetsstöd krävs att ansökan görs på av Landskapsregeringen fastställd e-

blankett senast den 15 oktober kl. 16.15 varje år. Ansökan bör inkludera alla obligatoriska uppgifter 

samt övriga uppgifter som berör sökande organisation (t.ex. antal anställda). Organisationen behöver 

dessutom lämna in en sammanställning över likvida medel per 30 september ansökningsåret. 

Utvecklingsstöd för utbildning och projekt kan dessutom sökas 15 februari och 15 juni, förutsatt att 

det finns fördelbara medel kvar. Då skickas utbildningsstatistik/-plan och/eller projektplan enligt mall 

på Ålands Idrotts hemsida till info@alandsidrott.ax. 

4. Utbetalning och redovisning 

Ett preliminärt besked om stöd ges senast i december varje år. Beslutet fastställs efterföljande år i 

februari efter att budgeten för innevarande budgetår har blivit bekräftad av Ålands 

Landskapsregering. Utbetalningsdatum beslutas och delges i samband med beslut om beviljat stöd.  

Förbund (t.ex. Ålands Innebandyförbund) konsulteras vid behov vid genomgång av ansökningar och 

delges fördelningsbeslut då medlemsföreningar till dessa anhåller om verksamhetsstöd.  

Utbetalning görs vanligtvis i en rat om beviljat stöd i sin helhet understiger 50 000 €.  

Redovisning i form av bokslut och verksamhetsberättelse ska avges efter fastställt bokslut eller 

senast i samband med påföljande års stödansökan. Övriga krav på redovisning kan du läsa om i 

Ålands Idrotts Regelverk för fördelning av stöd. 

Statistik för Verksamhetsstöd aktivitet (riktade bidrag) för 2022 skall finnas för hela verksamhetsåret 

per den 15 januari 2023.  
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5. E-blankett, steg-för steg 

Här finns länk till e-blanketterna på Ålands Landskapsregerings hemsida. Uppe till höger på sidan kan 

du sedan välja antingen Verksamhetsstöd, ansökan eller Verksamhetsstöd, ansökan med e-id. Välj 

ansökan med e-id ifall du vill ha möjligheten att spara ansökan och fortsätta en annan gång. 

I blanketten börjar du med att godkänna granskning av medelsförvaltning och bokföring. 

 

Därefter fyller du i föreningens kontaktuppgifter och bankkontonummer. Det finns också möjlighet 

att godkänna att Landskapsregeringen kommunicerar elektroniskt via e-post. 

Om du inte fungerar som ombud för någon annan kan du strunta i ombudets kontaktuppgifter. 

 

https://www.regeringen.ax/kultur-fritid/bidrag-stipendier/verksamhetsstod


   

På nästa sida behöver du välja att ansökan avser Idrottsverksamhet. Under sektioner fyller du i antal 

sektioner ifall du är en flersektionsförening. Om det inte finns flera sektioner/idrotter så svarar du 1. 

Antal självständiga medlemsorganisationer gäller förbund. Därefter fyller man i vilken organisation 

den sökande är medlem i - alltså Ålands Idrott samt ev. övriga organisationer, såsom t.ex. Ålands 

Bowlingförbund/Ålands Fotbollförbund/Finlands Bollförbund. 

En flersektionsförening (t.ex. Jomala IK) som söker stöd för flera undersektioner (t.ex. fotboll, 

innebandy) lämnar in en ansökan. Ansökt totalbelopp (ordinarie verksamhet) specificeras då per 

sektion. Kompletterande bilaga för Verksamhetsstöd aktivitet (riktat bidrag) krävs per grensektion 

som anhåller om riktat bidrag.  

 

Därefter fyller du i antalet medlemmar fördelat enligt de olika ålderskategorierna samt flickor och 

pojkar. Summering görs automatiskt.  

Vänligen observera de nya ålderskategorierna. 



   

Därefter fylls styrelsens uppgifter i samt verksamhetsledare, ekonom/kassör, 

revisorer/verksamhetsgranskare. Även antalet anställda fylls i och om man har anställda ska 

sammanställning över personalens löner bifogas. 

Nu har du kommit till anhållan om verksamhetsstöd. Om du söker Verksamhetsstöd aktivitet (riktat 

bidrag) kryssar du i de verksamhetsdelar: barn, ungdom, vuxen, para, som du söker stöd för. För de 

verksamhetsdelar som stöd söks för skall en kompletterande bilaga (excel) fyllas i och bifogas. Börja 

med att ladda ner mallen till din dator härifrån, fyll i och bifoga sedan som bilaga till ansökan. Mallen 

har egna flikar för barn, ungdom, vuxen, para. Man fyller i uppgifter om aktiviteter och aktiva för det 

senaste året. 

Om du endast söker Verksamhetsstöd bas låter du bli att kryssa i något under Inkluderar riktade 

medel.  

Flersektionsföreningar kan lägga till sektioner genom att klicka på den blåa Lägg till rutan.  

https://www.alandsidrott.ax/bidrag-och-stod/bidrag-idrottsverksamhet/mallar-bilagor-ansokan


   

Nu är vi framme vid bilagor. Budget, verksamhetsplan, bokslut och revisionsberättelse och 

verksamhetsberättelse för föregående räkenskapsperiod, sammanställning över likvida medel per 

den 30 september ansökningsåret, eventuella överskott från tidigare år, stadgar, alkohol- och 

drogpolicy samt jämställdhetspolicy efterfrågas. Blanketten ändrar beroende på vad du svarar på 

frågorna. 

 



   

Sedan ska du kryssa i vilka av målen i utvecklings- och hållbarhetsagendan er organisation arbetar 

med. Du kan även lägga till en bilaga där du kan ange hur ni arbetar med dessa mål. Kolla gärna den 

åländska idrottsrörelsens hållbarhetspolicy för hjälp. 

 

Under bilagor kan du komplettera föreningens ansökan med ev. utbildningsplan, projektplan samt 

elitplan, enligt färdiga mallar om du söker Verksamhetsstöd utveckling. För att läsa mer om hur 

verksamhetsstödet fördelas kan du läsa mer i Ålands Idrotts Regelverk för fördelning av stöd. Alla 

mallar och regelverk samt övrig information om ansökan finns under Rubriken Bidrag och stöd på 

Ålands Idrotts hemsida (länk här). Påminner om att du vid ansökan om verksamhetsstöd söker om ett 

totalbelopp för ordinarie verksamhet enligt föreningens budget. Det går att söka utvecklingsstöd 

utöver totalbeloppet, såvida du inte inkluderat utvecklingsdelen i din ordinarie budget. Detta bör 

tydligt framgå. De uppgifter/bilagor som lämnas in i samband med ansökan avgör vilka delar av 

verksamhetsstödet som kan beviljas. För aktivitetsstöd (riktade bidrag) är potten störst. 

 

Klicka på ”PDF” om du vill spara innan du skickar in. Klicka sedan på ”Skicka in ansökan” för att lämna 

in. 

https://www.alandsidrott.ax/sites/default/files/media/document/Idrottsr%C3%B6relsens%20h%C3%A5llbarhetspolicy.pdf
https://www.alandsidrott.ax/bidrag-och-stod/bidrag-idrottsverksamhet/regelverk-fordelning-stod
https://www.alandsidrott.ax/bidrag-och-stod


   

Nytt för i år är att när man skickat in blanketten kommer man till en sida där man kan: 

1. Ladda ner den ifyllda blanketten som PDF 

2. Beställa en e-postbekräftelse att man skickat in ansökan. Texten i svarsmailet är " Tack, 

Ålands landskapsregering har tagit emot er ansökan om verksamhetsstöd. " 

Hör gärna av dig till Ålands Idrotts kansli om du undrar över någonting! 

 

 

 

 

 

 

 


