Bilaga § 72/21

REGELVERK FÖR FÖRDELNING AV STÖD
Från och med hösten 2021 delas verksamhetsstödet in i tre stödformer: verksamhetsstöd bas,
verksamhetsstöd aktivitet (riktade stöd) och verksamhetsstöd utveckling. Utöver dessa stödtyper
kan uppdragsersättning beviljas för särskilda uppdrag.

Verksamhetsstöd bas är ett generellt stöd för att stödja verkställandet av basverksamhet inom
medlemsorganisationens idrott(er) och upprätthållande av demokratisk ordning. Det avgränsas inte
till särskilda verksamheter utan kan nyttjas för de ändamål som organisationen själv anser viktigast
för att fullgöra sina uppdrag, till exempel administrativa kostnader. Denna form av stöd kräver lägst
grad av redovisning.
Verksamhetsstöd aktivitet (riktade bidrag) är ett riktat stöd till en viss eller till flera angivna
verksamheter som föreningen bedriver. Det är mer styrning i användandet av aktivitetsstöd än för
basstöd, och högre krav på redovisning. Förbundens aktivitetsstöd baseras på idrottens/idrotternas
storlek, dvs. på medlemsföreningarnas verksamhet.
Aktivitetsstöd införs för tre områden:
1. Barn- och ungdomsidrott
2. Vuxenidrott
3. Paraidrott
Verksamhetsstöd utveckling är en tidsbegränsad stödform för utbildning, projekt och elitidrott.
Det kan handla om satsningar på specifika målgrupper eller områden för att utveckla idrotts- och
motionsrörelsen i önskad riktning. Projekt inom de av Ålands Idrotts förbundsstyrelse beslutade
fokusområden prioriteras. Det finns en hög grad av styrning av vad pengarna får användas till samt
höga krav på redovisning. Ett utvecklingsstöd kan beviljas som tvåårigt vid behov.
Uppdragsersättning är en ersättning för speciella ändamål och idrottsevenemang. Uppdraget kan
beviljas en organisation som har en särskild roll inom idrotts- och motionsrörelsen, och som
genomför uppdrag för hela eller stora delar av idrotts- och motionsrörelsen. Det kan handla om
större internationella idrottsevenemang som kan komma att hållas på Åland eller för projekt och
andra satsningar för utvecklande av idrotten. Till uppdragsersättning hör exempelvis Ålands
deltagande i Öspelen och annat internationellt deltagande i idrottstävlingar. Villkoren för ett
uppdrag regleras i ett uppdragsavtal.

Övergångsperiod:
För att möjliggöra en anpassning till de nya förutsättningarna och för Ålands Idrott att få in behövlig
data utgör fördelning för år 2022 och år 2023 en övergångsperiod till det nya stödsystemet.
Följande gäller under övergångsperioden:
•

•

Medlemsförening får för verksamhet år 2022 minst 90 % av de stöd som sammanlagt erhölls
av Ålands Idrott för verksamhet i genomsnitt under åren 2019-20211. 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.
Medlemsförbund får för verksamhet år 2022 minst 90 % av de stöd som sammanlagt erhölls
av Ålands Idrott för förbundets egen verksamhet i genomsnitt under åren 2019-20212. För
verksamhet år 2023 tillämpas det nya stödsystemet delvis så att stödet minst landar på ett
belopp mittemellan vad förbundet erhöll för verksamhet år 2022 och vad som skulle erhållas
enligt det nya stödsystemet år 2023.

Under övergångsperioden fattas ettåriga beslut om alla stödformer. Övergångsprinciperna gäller
med reservation för att det fördelbara anslaget tillåter detta. Vid höjt fördelbart totalbelopp beslutar
förbundsstyrelsen om fördelningen av detta belopp i enlighet med det nya regelverket, och vid
sänkt fördelbart totalbelopp ska sänkningen drabba alla stödmottagare procentuellt lika. Efter
övergångsperioden, i fördelningen för år 2024, gäller det nya stödsystemet fullt ut och
övergångsprinciperna faller.
Regelverket ska bekräftas av förbundsstyrelsen vartannat år, oavsett om förändring behövs eller ej,
för att vid behov kunna justera regelverket. Inför idrottstinget år 2025 kommer Ålands Idrott att hålla
medlemsdialoger med sina medlemsorganisationer för att utvärdera de ramar och principer om
ekonomiskt stöd som beslutades om år 2021. Idrottstinget år 2025 ska behandla dessa ramar och
principer och vid behov föreslå uppdaterade ramar och principer som ska gälla efter år 2025.
Investeringsstöd för anläggningar och redskap samt stipendieprogrammet följer tidigare beslutade
kriterier.
Deadlines:
Följande deadlines gäller för ansökan av de olika stödtyperna:
15.10

15.2

15.6

Verksamhetsstöd utveckling – Utbildning

*

*

Verksamhetsstöd utveckling – Projekt

*

*

Verksamhetsstöd bas
Verksamhetsstöd aktivitet

Verksamhetsstöd utveckling – Elitidrott
Investeringsstöd för anläggningar och redskap
Stipendieprogram
*Förutsatt att det finns fördelbara medel kvar.

1

NÄR SOM HELST

Till dessa stöd räknas stöd (ej specialstöd) från Ålands Idrott som antingen erhållits direkt eller genom Ålands Idrotts
medlemsförbund. Till stöd som erhållits direkt räknas summan av basbelopp och riktade bidrag.
2
Till stödet för förbundets egen verksamhet från Ålands Idrott räknas ej stöd som förbundet i form av ekonomiskt stöd fördelat
vidare till sina medlemsföreningar.

VERKSAMHETSSTÖD FÖRENING

Verksamhetsstöd utveckling
Utbildning

Projekt

Elitidrott

Verksamhetsstöd aktivitet
Barn- och
ungdomsidrott

Vuxenidrott

Verksamhetsstöd bas

Paraidrott

Verksamhetsstöd, bas

Förening

Syfte: Syftet med basstödet är att stödja Ålands Idrotts medlemsföreningar i verkställandet av
basverksamhet inom föreningarnas idrotter och upprätthållande av demokratisk ordning. Det finns
en hög grad av frihet i användandet av stödet.
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.
Villkor:
- Medlemskap i Ålands Idrott
- Följer Ålands Idrotts stadgar och har fullföljt sina åligganden3 under föregående kalenderår
- Inlämnat följande dokument4:
o Budget
o Verksamhetsplan
o Alkohol- och drogpolicy
o Jämställdhetspolicy5
Storlek på stödet:
Styrelsen för Ålands Idrott beslutar årligen storleken på basstödet på basen av fördelbara
landskapsunderstöd från Ålands Landskapsregering.
Beräkning av stöd
Basstödet fördelas till alla stödberättigade föreningar som uppfyller villkoren ovan enligt följande
parameter:
-

Antal aktiva medlemmar (genomsnitt av de två senaste åren)
Ungdomar (13-25 år) har högst värde, följt av barn (7-12 år) och slutligen vuxna (26+ år).6

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 ej. Senast i
samband med ansökan ska de i villkoren nämnda dokument inlämnas.
Långsiktigt mål: Att förenkla ansökningsprocessen och att Ålands Idrott får tillgång till data från
digitalt rapporteringsverktyg.
Beslut
Stödet är tvåårigt. Styrelsen för Ålands Idrott fattar ett preliminärt beslut om basstöd senast i
december ojämnt år. Beslutet fastställs efterföljande jämnt år i februari efter att budgeten för
innevarande år har bekräftats av Ålands Landskapsregering. Beslutet innehåller beslutad summa
för innevarande år samt preliminär summa för efterföljande år.
För övergångsperioden 2022-2023 fattas endast ettåriga beslut.

3

Med åligganden avses förpliktelser från föregående kalenderår, samt inlämnad verksamhetsberättelse, bokslut och
revisionsberättelse för föregående räkenskapsperiod.
4
Alla policydokument ska vara behandlade på minst ett styrelsemöte under de senaste 12 månaderna.
5
Genom styrelsebeslut antagna jämställdhetsmål inlämnas senast 15.2.2022. Jämställdhetspolicy inkl. mål och handlingsplan
inlämnas senast 15.10.2022.
6
Födelseåret avgör åldern.

Utbetalning:
Utbetalning sker så snart som möjligt efter fastställt beslut, förutsatt att Ålands Idrott har fått tillgång
till medel från Ålands Landskapsregering. Totala stöd över 50 000 € betalas ut i två rater.
Redovisning av erhållet stöd:
Ingen redovisning krävs.

Verksamhetsstöd aktivitet (riktade bidrag)

Förening

Syfte: Aktivitetsstödet är ett riktat bidrag för att stödja föreningar i att bedriva en verksamhet som:
• Bidrar till att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att upptäcka idrotten, utveckla sin fulla
potential samt mötas av kompetenta ledare (barn- och ungdomsidrott).
och/eller
• Stödjer idrott och motion i förening genom hela livet så att fler vuxna och äldre väljer att
idrotta i förening (vuxenidrott).
och/eller
• Inkluderar personer med funktionsnedsättning som utövare eller ledare (paraidrott) 7.
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 ungdomsriktlinjer8 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.
Storlek på stödet:
Styrelsen för Ålands Idrott beslutar årligen storleken på aktivitetsstödet på basen av fördelbara
landskapsunderstöd från Ålands Landskapsregering.
Beräkning av stöd:
Aktivitetsstödet fördelas till alla stödberättigade föreningar som uppfyller villkoren ovan enligt
följande parametrar (genomsnitt av de senaste två åren)9:
-

Barn- och ungdomsidrott:
• Närvarostatistik för deltagare i aktivitet10
• Tränare 1 (utbildad)11
• Ungdomar (13-25 år)
• Barn (7-12 år)
• Eventuell tränare 2
Tränare 1 har högst värde, följt av ungdomar, barn och slutligen en eventuell extra tränare
(tränare 2).

7

Inom paraidrott avses deltagare som med anledning av funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade träningsmetoder
eller specialanpassad utrustning, samt ledare med särskild medicinsk och/eller pedagogisk kompetens.
8
Behandlade på minst ett styrelsemöte under de senaste 12 månaderna.
9
Födelseåret avgör åldern.
10
Tre träningstillfällen per vecka är bidragsgrundande inom ramen för aktivitetsstöd, barn- och ungdomsidrott. För elitsatsningar
finns möjlighet att söka utvecklingsstöd för elitidrott.
11
Det ska finnas minst en utbildad tränare per grupp. Med utbildad tränare avses en tränare med en allmän grundutbildning inom
barn- och ungdomsidrott eller en grundutbildning för barn och unga inom sin egen idrott.

-

Vuxenidrott:
• Antal aktiva vuxna 26+ år12

-

Paraidrott:
• Antal aktiviteter för personer som är 7 år eller äldre med funktionsnedsättning
• Beskrivning av paraidrottsverksamheten inkl. utvecklingsplan
Det fördelbara beloppet fördelas med A% Antal aktiviteter för personer som är 7 år eller
äldre med funktionsnedsättning och B% Beskrivning av paraidrottsverksamheten. A och B
beslutas av styrelsen för Ålands Idrott senast i december varje år.

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 ej. Senast i
samband med ansökan ska de i villkoren nämnda dokument samt efterfrågade data för de olika
verksamhetsområdena inlämnas i blankett och/eller som bilagor.
Långsiktigt mål: Att förenkla ansökningsprocessen och att Ålands Idrott får tillgång till data digitalt.
Beslut
Stödet är ettårigt. Ålands Idrott fattar ett preliminärt beslut om stöd senast i december varje år.
Beslutet fastställs efterföljande år i februari efter att budgeten för innevarande budgetår blivit känd.
Utbetalning:
Utbetalning sker så snart som möjligt efter fastställt beslut, förutsatt att Ålands Idrott har fått tillgång
till medel från Ålands Landskapsregering. Totala stöd över 50 000 € betalas ut i två rater.
Redovisning av erhållet stöd:
Uppföljning och utvärdering av föreningens verksamhet lämnas in i samband med ansökan om
aktivitetsstöd för efterföljande år. De ska kopplas till verksamhetsområde(n), inlämnad
verksamhetsplan samt budget.

12

Med aktiva vuxna avses föreningens medlemmar i denna ålderskategori som regelbundet vid minst 20 tillfällen per år har
deltagit i någon av föreningens tränarledda aktiviteter.

Verksamhetsstöd, utveckling

Förening

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 ungdomsriktlinjer13 om utvecklingsstöd söks för barn- och
ungdomsverksamhet.
o Statistik/plan för antal utbildningstillfällen inkl. tidsåtgång och kostnader vid ansökan
om utvecklingsstöd för utbildning.
o Projektplan14 vid ansökan om utvecklingsstöd för projekt.
o Elitplan15 vid ansökan om utvecklingsstöd för elitsatsningar.
Storlek på stödet:
Styrelsen för Ålands Idrott beslutar årligen storleken på utvecklingsstödet på basen av fördelbara
landskapsunderstöd från Ålands Landskapsregering.
Beräkning av stöd:
Utvecklingsstödet kan fördelas till alla föreningar som uppfyller villkoren ovan, enligt följande
parametrar:
- Inlämnad statistik/plan för utbildningstillfällen
och/eller
- Inlämnad projektplan
och/eller
- Inlämnad elitplan
För år 2022 och 2023 är de beslutade fokusområdena som prioriteras för projekt följande16:
• Satsningar på att hålla ungdomar (13-25 år) kvar i idrotten
• Jämställd, inkluderande och trygg idrott
• Samsyn mellan idrotter
• Hållbarhet
• Återstart efter pandemin
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.
Ansökan senast den 15 oktober kl. 16.15 inlämnas till Ålands Landskapsregering (länk här). Om
15 oktober infaller på en helg gäller följande vardag. Försenad ansökan beaktas ej.
13

Behandlade på minst ett styrelsemöte under de senaste 12 månaderna.
I planen ska framgå syfte, tid för genomförande och det tänkta resultatet, samarbetspartners, personella resurser och budget.
15
Inklusive närvarostatistik för tränare och deltagare samt beskrivning av eventuell satsning de två senaste åren. Utvecklingsstöd
för elitidrott finns för att stärka föreningar som vill hjälpa idrottare på minst ungdomsnivå att göra en målmedveten satsning.
16
Fokusområden är beslutade för år 2022-2023 enligt styrelsebeslut § 69/21, denna gång baserade både på medlemsdialogerna i
december 2021 och de av Idrottstinget beslutade verksamhetsinriktningarna.
14

För ansökan senast 15 februari och 15 juni lämnas ansökan till Ålands Idrott.
Senast i samband med ansökan ska de i villkoren nämnda dokument samt statistik/plan för
utbildningstillfällen, projektplan och/eller elitplan lämnas in som bilagor eller till
info@alandsidrott.ax.
Beslut
Vid ansökan senast 15 oktober fattar styrelsen för Ålands Idrott ett preliminärt beslut om stöd
senast i december varje år. Beslutet fastställs efterföljande år i februari efter att budgeten för
innevarande budgetår har blivit bekräftad av Ålands Landskapsregering. Om överskott av
utvecklingsstöd finns från innevarande år (året då ansökan görs) kan beslut fattas tidigare. Ett
utvecklingsstöd kan beviljas som tvåårigt vid behov.
Vid ansökan senast 15 februari och 15 juni fattar styrelsen för Ålands Idrott ett beslut så snart som
möjligt.
För övergångsperioden 2022-2023 fattas endast ettåriga beslut.
Utbetalning:
Information om utbetalning ges i samband med beslut. Totala stöd över 50 000 € betalas ut i två
rater.
Redovisning av erhållet stöd:
Redovisning sker senast tre månader efter avslutad utbildning/avslutat projekt. Vid tvåårigt projekt
inlämnas en rapport årligen. För utvecklingsstöd för elitidrott lämnas redovisning in i samband med
ansökan om verksamhetsstöd för efterföljande år.
Redovisning ska innehålla en utvärdering och ekonomisk redogörelse samt en beskrivning av
genomförande, deltagare (antal, ålder, kön) samt stödmottagarens erfarenheter. Vid behov kan
ytterligare krav på redovisning tillkomma och meddelas i så fall i samband med beslut.

VERKSAMHETSSTÖD FÖRBUND

Verksamhetsstöd utveckling
Utbildning

Projekt

Elitidrott

Verksamhetsstöd aktivitet
Barn- och
ungdomsidrott

Vuxenidrott

Verksamhetsstöd bas

Paraidrott

Verksamhetsstöd, bas

Förbund

Syfte: Syftet med basstödet är att stödja Ålands Idrotts medlemsförbund i verkställandet av
basverksamhet inom förbundens idrotter och upprätthållande av demokratisk ordning. Det finns en
hög grad av frihet i användandet av stödet.
Stödberättigat förbund: Allmännyttig ideell organisation med hemort på Åland som bedriver idrott
och/eller motion samt har varit registrerad i minst ett kalenderår före ansökningsåret.
Villkor:
- Medlemskap i Ålands Idrott
- Följer Ålands Idrotts stadgar och har fullföljt sina åligganden17 under föregående kalenderår
- Minst fem aktiva medlemsföreningar18
- Jämställd styrelse19
- Inlämnat följande dokument20:
o Budget
o Verksamhetsplan
o Barn- och ungdomsriktlinjer
o Alkohol- och drogpolicy
o Jämställdhetspolicy21
o Hållbarhetspolicy22
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.
Storlek på stödet:
Styrelsen för Ålands Idrott beslutar årligen storleken på basstödet på basen av fördelbara
landskapsunderstöd från Ålands Landskapsregering.
Beräkning av stöd
Basstödet fördelas till alla stödberättigade förbund som uppfyller villkoren ovan, enligt följande
parametrar (genomsnitt av de två senaste åren):
-

Antal aktiva medlemmar i förbundets medlemsföreningar kopplade till förbundets
idrott23
Antal aktiva medlemsföreningar i förbundet24

Det fördelbara beloppet fördelas med a% Antal aktiva medlemmar i förbundets medlemsföreningar
och b% Antal aktiva medlemsföreningar i förbundet. Parametrarna a och b beslutas av styrelsen för
Ålands Idrott senast i december varje år.

17

Med åligganden avses förpliktelser från föregående kalenderår samt inlämnat verksamhetsberättelse, bokslut och
revisionsberättelse för föregående räkenskapsperiod.
18
Som medlemsförening i förbund avses en ideell förening som är medlem i förbundet och aktivt administrerar/bedriver till
förbundet kopplad idrottslig verksamhet.
19
Av styrelseledamöter (exkl. ordförande) ska inget kön vara representerat med mindre än 40 % senast 15.10.2022.
20
Alla policydokument/riktlinjer ska vara behandlade på minst ett styrelsemöte under de senaste 12 månaderna.
21
Genom styrelsebeslut antagna jämställdhetsmål inlämnas senast 15.2.2022. Jämställdhetspolicy inkl. mål och handlingsplan
inlämnas senast 15.10.2022.
22
Inlämnas senast 15.10.2022.
23
Enligt medlemsföreningarnas rapporterade data i enlighet med Verksamhetsstöd bas för föreningar.
24
Som medlemsförening i förbund avses en ideell förening som är medlem i förbundet och aktivt administrerar/bedriver till
förbundet kopplad idrottslig verksamhet.

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 ej. Senast i
samband med ansökan ska de i villkoren nämnda dokument inlämnas.
Långsiktigt mål: Att förenkla ansökningsprocessen och att Ålands Idrott får tillgång till data digitalt.
Beslut
Stödet är tvåårigt. Styrelsen för Ålands Idrott fattar ett preliminärt beslut om stöd senast i december
ojämnt år. Beslutet fastställs efterföljande jämnt år i februari efter att budgeten för innevarande
budgetår har bekräftats av Ålands Landskapsregering. Beslutet innehåller belopp för innevarande
år samt preliminärt belopp för efterföljande år.
För övergångsperioden 2022-2023 fattas endast ettåriga beslut.
Utbetalning:
Utbetalning sker så snart som möjligt efter fastställt beslut, förutsatt att Ålands Idrott har fått tillgång
till medel från Ålands Landskapsregering. Totala stöd över 50 000 € betalas ut i två rater.
Redovisning av erhållet stöd:
Ingen redovisning krävs.

Verksamhetsstöd, aktivitet (riktade bidrag)

Förbund

Syfte: Aktivitetsstödet är ett riktat bidrag för att stödja förbund i att administrera och bedriva en
verksamhet som:
• Bidrar till att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att upptäcka idrotten, utveckla sin fulla
potential samt mötas av kompetenta ledare (barn- och ungdomsidrott).
och/eller
• Stödjer idrott och motion i förening genom hela livet och ger förutsättningar till
medlemsföreningarna att bedriva sin verksamhet så att fler vuxna och äldre väljer att idrotta
i förening (vuxenidrott).
och/eller
• Skapar förutsättningar för föreningar att bedriva och utveckla sin verksamhet så att fler
personer med funktionsnedsättning25 väljer att vara aktiva som utövare eller ledare
(paraidrott).
Stödberättigat förbund:
Förbund vars medlemsföreningar bedriver regelbunden tränarledd idrotts- och motionsverksamhet
för personer som är 7 år eller äldre och uppfyller villkoren för basstöd.
Villkor:
• Inlämnad närvarostatistik av förbundets medlemsföreningar.
Nu: Rapportering som tidigare
Målsättning: Obligatorisk rapportering av närvarostatistik i ett av Ålands Idrott utvalt digitalt
verktyg.
Storlek på stödet:
Styrelsen för Ålands Idrott beslutar årligen storleken på aktivitetsstödet på basen av fördelbara
landskapsunderstöd från Ålands Landskapsregering.
Beräkning av stöd:
Aktivitetsstödet fördelas till alla stödberättigade förbund som uppfyller villkoren ovan enligt följande
parametrar (genomsnitt av de senaste två åren)26:
-

Barn- och ungdomsidrott (7-25 år) i förbundets medlemsföreningar:
• Medlemsföreningarnas närvarostatistik för deltagare i aktivitet27
• Antal medlemsföreningar med regelbunden barn- och ungdomsidrott

Det fördelbara beloppet fördelas med c% Medlemsföreningarnas inlämnade närvarostatistik för
deltagare i aktivitet och d% Antal medlemsföreningar med regelbunden barn- och
ungdomsidrott. c och d beslutas av styrelsen för Ålands Idrott senast i december varje år.
-

25

Vuxenidrott i förbundets medlemsföreningar:
o Antal aktiva vuxna 26+ år28
o Antal medlemsföreningar med regelbunden vuxenidrott

Inom paraidrott avses deltagare som med anledning av funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade träningsmetoder
eller specialanpassad utrustning, samt ledare med särskild medicinsk och/eller pedagogisk kompetens.
26
Födelseåret avgör åldern.
27
Gäller tränare, ungdomar och barn i enlighet med Verksamhetsstöd aktivitet/Barn- och ungdomsidrott för föreningar.
28
Gäller aktiva vuxna i enlighet med Verksamhetsstöd aktivitet/Vuxenidrott för föreningar.

Det fördelbara beloppet fördelas med e% Antal aktiva vuxna 26+ år och f% Antal
medlemsföreningar med regelbunden vuxenidrott. e och f beslutas av styrelsen för Ålands Idrott
senast i december varje år.
-

Paraidrott i förbundets medlemsföreningar:
o Antal aktiviteter för personer som är 7 år eller äldre med
funktionsnedsättning29
o Beskrivning av paraidrottsverksamheten inkl. utvecklingsplan
o Antal medlemsföreningar med paraidrott

Det fördelbara beloppet fördelas med g% Antal aktiviteter för personer som är 7 år eller äldre
med funktionsnedsättning, h% Beskrivning av paraidrottsverksamheten och i% Antal
medlemsföreningar med paraidrott. g, h och i beslutas av styrelsen för Ålands Idrott senast i
december varje år.
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 ej. Senast i
samband med ansökan ska de i villkoren nämnda dokument inlämnas.
OBS! Även om aktivitetsstödet baseras på medlemsföreningarnas inrapporterade data, så måste
en ansökan med ansökt totalbelopp för verksamhetsstöd (bas, aktivitet, utveckling) lämnas in.
Långsiktigt mål: Att förenkla ansökningsprocessen och att Ålands Idrott får tillgång till data digitalt.
Beslut
Stödet är tvåårigt. Styrelsen för Ålands Idrott fattar ett preliminärt beslut om stöd senast i december
varje år. Beslutet fastställs efterföljande år i februari efter att budgeten för innevarande budgetår
har bekräftats av Ålands Landskapsregering.
För övergångsperioden 2022-2023 fattas endast ettåriga beslut.
Utbetalning:
Utbetalning sker så snart som möjligt efter fastställt beslut, förutsatt att Ålands Idrott har fått tillgång
till medel från Ålands Landskapsregering. Totala stöd över 50 000 € betalas ut i två rater.
Redovisning av erhållet stöd:
Uppföljning och utvärdering av förbundets verksamhet lämnas in i samband med ansökan om
verksamhetsstöd för efterföljande år. De ska kopplas till verksamhetsområde(n), inlämnad
verksamhetsplan samt budget.

29

Gäller personer med funktionsnedsättning i enlighet med Verksamhetsstöd aktivitet/Paraidrott för föreningar.

Verksamhetsstöd, utveckling

Förbund

Syfte: Syftet med utvecklingsstödet är att stärka förbund och deras idrott(er) genom att möjliggöra
egen utbildning, framåtsyftande verksamhet genom projekt samt elitsatsningar.
Stödberättigad förening:
Förbund som uppfyller villkoren för basstöd.
Villkor:
- Inlämnat följande dokument:
o Statistik/plan för antal utbildningstillfällen inkl. tidsåtgång och kostnader vid ansökan
om utvecklingsstöd för utbildning.
o Projektplan30 vid ansökan om utvecklingsstöd för projekt.
o Elitplan31 vid ansökan om utvecklingsstöd för elitsatsningar.
Storlek på stödet:
Styrelsen för Ålands Idrott beslutar årligen storleken på utvecklingsstödet på basen av fördelbara
landskapsunderstöd från Ålands Landskapsregering.
Beräkning av stöd:
Utvecklingsstödet kan fördelas till alla föreningar som uppfyller villkoren ovan, enligt följande
parametrar:
- Inlämnad statistik/plan för utbildningstillfällen
och/eller
- Inlämnad projektplan
och/eller
- Inlämnad elitplan
För år 2022 och 2023 är de beslutade fokusområdena som prioriteras för projekt följande32:
• Satsningar på att hålla ungdomar (13-25 år) kvar i idrotten
• Jämställd, inkluderande och trygg idrott
• Samsyn mellan idrotter
• Hållbarhet
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.
Ansökan senast den 15 oktober kl. 16.15 inlämnas till Ålands Landskapsregering (länk här). Om
15 oktober infaller på en helg gäller följande vardag. Försenad ansökan beaktas ej.
För ansökan senast 15 februari och 15 juni lämnas ansökan till Ålands Idrott.

30

I planen ska framgå syfte, tid för genomförande och det tänkta resultatet, samarbetspartners, personella resurser och budget.
Inklusive närvarostatistik för tränare och deltagare samt beskrivning från eventuell satsning de två senaste åren.
Utvecklingsstöd för elitidrott finns för att stärka föreningar som vill hjälpa idrottare på minst ungdomsnivå att göra en
målmedveten satsning.
32
Fokusområden är beslutade för år 2022-2023 enligt styrelsebeslut § 69/21, denna gång baserade både på medlemsdialogerna i
december 2021 och de av Idrottstinget beslutade verksamhetsinriktningarna.
31

Senast i samband med ansökan ska de i villkoren nämnda dokument samt statistik/plan för
utbildningstillfällen, projektplan och/eller elitplan lämnas in som bilagor eller till
info@alandsidrott.ax.
Beslut
Vid ansökan senast 15 oktober fattar styrelsen för Ålands Idrott ett preliminärt beslut om stöd
senast i december varje år. Beslutet fastställs efterföljande år i februari efter att budgeten för
innevarande budgetår har blivit bekräftad av Ålands Landskapsregering. Om överskott av
utvecklingsstöd finns från innevarande år (året då ansökan görs) kan beslut fattas tidigare. Ett
utvecklingsstöd kan beviljas som tvåårigt vid behov.
Vid ansökan senast 15 februari och 15 juni fattar styrelsen för Ålands Idrott ett beslut så snart som
möjligt.
För övergångsperioden 2022-2023 fattas endast ettåriga beslut.
Utbetalning:
Information om utbetalning ges i samband med beslut. Totala stöd över 50 000 € betalas ut i två
rater.
Redovisning av erhållet stöd:
Redovisning sker senast tre månader efter avslutad utbildning/avslutat projekt. Vid tvåårigt projekt
inlämnas en rapport årligen. För utvecklingsstöd för elitidrott lämnas redovisning in i samband med
ansökan om verksamhetsstöd för efterföljande år.
Redovisning ska innehålla en utvärdering och ekonomisk redogörelse samt en beskrivning av
genomförande, deltagare (antal, ålder, kön) samt stödmottagarens erfarenheter. Vid behov kan
ytterligare krav på redovisning tillkomma och meddelas i så fall i samband med beslut.

