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Styrelsens arbetsordning 

Ålands Idrottsförbunds styrelse är Ålands Idrottsförbunds beslutande organ då Idrottstinget inte är 

samlat.  

Ålands Idrottsförbunds styrelse ska internt utse vice ordförande. Ålands Idrottsförbunds styrelse kan 

utse verkställande utskott, arbets- och projektgrupper samt ansvariga ledamöter för dessa och kan vid 

behov fastställa instruktioner för dessa organ och granska deras verksamhet. I utskott, grupper och 

ansvarspositioner ska jämställdhet eftersträvas.  

Ålands Idrottsförbunds styrelse är beslutsför då samtliga ledamöter har kallats senast fyra dagar före 

sammanträdet och minst hälften av ledamöterna är närvarande, ordföranden eller vice ordföranden 

inräknad. Om ordförande anser att det finns skäl för det, kan styrelsemöten hållas genom 

datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel.  

Ålands Idrottsförbunds styrelses ansvar är att sköta löpande ärenden och fullgöra de skyldigheter som 

enligt förbundets stadgar och enligt landskapets idrottslag och förordning ankommer på förbundet.  

Ålands Idrottsförbunds styrelse ska verka för att verksamhetssyftet och visionen uppnås samt att 

idrotts- och motionsrörelsens värdegrund efterlevs.  

Detta dokument innehåller styrelsens arbetsordning som Ålands Idrottsförbunds styrelse internt kan 

upprätta. Arbetsordningen lyfts årligen på det konstituerande styrelsemötet men kan revideras löpande 

under verksamhetsåret om behov föreligger.  

 

1. Konstituerande styrelsemöte 

Omedelbart efter Idrottstinget ska styrelsen hålla konstituerande sammanträde, där följande ärenden 

ska förekomma: 

● Val av vice ordförande 

● Fastställande av personer med förbundets namnteckningsrätt 

● Uppdatering av attestordning 

● Fastställande av mötesdag och tid för styrelsemöten  

● Inskolning av nya ledamöter 

● Gällande arbetsordning 

● Förslag till verkställande utskott, arbets- och projektgrupper 

 

2. Möten 

Samtliga styrelseledamöter och sportchefen ska delta vid styrelsesammanträden om inte giltig orsak 

för frånvaro finns. Frånvaro meddelas kansliet så snart som möjligt. Vid behov kan andra sakkunniga 

kallas till styrelsemöte.  
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För deltagande under kortare tid än halva den totala mötestiden utgår inget arvode. Inget arvode utgår 

för Idrottstinget, men samtliga styrelseledamöter förväntas närvara.  

Om styrelsemöte hålls genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel, så 

anses styrelseledamöterna vara närvarande när de aktivt kan delta i mötet med ljud och bild, samt se 

vilka dokument som delas. 

 

3. Sekretess, protokoll m.m. 

All information som lämnas till Ålands Idrottsförbunds styrelse och som inte offentliggjorts ska 

behandlas som strikt konfidentiell och får inte avslöjas för tredje person. 

Agenda för styrelsemöten samt skriftligt underlag för beslut och rapporter läggs ut av sportchefen, om 

möjligt senast fyra dagar före styrelsesammanträdet, i ett nätbaserat verktyg (Google Drive, övergår 

möjligtvis under året till Sharepoint). Ingen obehörig ska ha åtkomst till styrelsens dokument. 

Protokoll ska utformas som beslutsprotokoll. Vid behov ska underlag för beslutet anges i protokollet. 

Av protokollet ska framgå om ärendet har behandlats tidigare. Styrelseledamot och sportchefen är 

berättigade att få avvikande mening antecknad till protokollet. 

När protokollet är klart läggs det upp av sportchefen i det nätbaserade verktyget som används och 

styrelsen meddelas per e-post att protokollet finns till påseende. Protokollet anses justerat då alla 

styrelseledamöter har kommenterat eller, i de fall alla inte har kommenterat, en vecka från att det har 

lagts ut till påseende. Endast vid eventuella oklarheter justeras protokollet vid nästa möte. 

 

4.  Årliga ärenden till styrelsemöten 

● Förbundets försäkringsskydd 

● Personalens innestående semester och timbanker 

● Förbundets placeringsstrategi 

● Godkännande av årsredovisning 

● Genomgång av revisionsprotokoll  

● Uppgörande av förslag till Idrottstinget på verksamhetsplan och budget för kommande år 

● Uppdatering av Ålands Idrotts handbok för Trygg Idrott (första mötet efter förbundets 

konstituerande möte) 

 

5.  Styrelsens ansvar 

Styrelsen ska: 

● fastställa målsättningar, väsentliga policys och strategiska planer för förbundet samt 

fortlöpande övervaka såväl efterlevnaden av dessa som att de blir föremål för uppdatering och 

översyn. 
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● ta ansvar för en optimal utformning av stödsystem och fördelning av stöd till idrotts- och 

motionsrörelsen, inom ramen för bestämmelser i lag och förordning och idrottspolitikens syften 

samt verkställa fördelning av stöd till idrotts- och motionsrörelsen och övervaka användningen 

av beviljade stöd. 

● ansvara för att beslut fattade vid förbundsmöten verkställs och följs. 

 

● tillsätta och avsätta sportchef och fastställa en befattningsbeskrivning för denne.  

● fastställa förbundskansliets organisation.  

● ansvara för förvaltning av förbundets medel och egendom i enlighet med bestämmelser om 

landskapsfinansierad idrotts- och motionsutövning. Styrelsen ska löpande följa förbundets 

ekonomi samt tillse att förbundets ekonomiska tillgångar är väl förvaltade.  

 

6. Sportchefens ansvar  

Sportchefen arbetar på uppdrag av styrelsen och rapporterar till styrelsens ordförande. 

Sportchefen ska: 

● utföra arbetsuppgifter enligt den befattningsbeskrivning som styrelsen fastställt. 

● utöva förbundets arbetsgivaransvar och ansvara för anställningsbeslut och fastställa löner.  

● övervaka efterlevnaden av de målsättningar, policys och strategiska planer för förbundet som 

styrelsen fastställt samt se till att dessa vid behov läggs fram till styrelsen för uppdatering eller 

översyn.  

 

Styrelsen delegerar till sportchefen: 

● att tillse att förbundets arkiv, samlingar och övriga egendom vårdas och underhålls samt att 

förteckning förs över förbundets egendom. 

● rätt att bevilja ÅM sanktioner. 

● rätt att göra inköp eller ingå avtal till ett belopp av max 3000 €.  

 


