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FÖRBUNDETS VERKSAMHET
Förbundets namn är Ålands Idrottsförbund där det officiella marknadsföringsnamnet
Ålands Idrott används i all kommunikation. Ålands Idrott är den åländska idrotts- och
motionsrörelsens samarbetsorganisation. Förbundets syfte är att stöda medlemmarnas
arbete, företräda medlemmarna i gemensamma angelägenheter såväl inom som utom
regionen samt att arbeta för den ideella idrotts- och motionsrörelsens utveckling på Åland.
2015 är Ålands Idrotts tjugonde verksamhetsår.
Syftet ovan förverkligar förbundet genom att:

•

Företräda medlemmarna i gemensamma angelägenheter såväl
inom som utom regionen.

•

På olika sätt stöda idrottsorganisationer samt att i övrigt främja
medlemmarnas intressen.

•

Avge utlåtanden och förslag i samband med planering och
beslutsfattande i idrottsfrågor.

•

Arrangera för idrottsrörelsen behövliga utbildnings-, utvecklingsoch informationstillfällen.

Ålands Idrotts huvudsakliga uppgift är fortsatt att bevaka idrottens gemensamma intressen
och att utveckla idrotten på alla nivåer. Idrottsförbundet företräder genom sin politiskt
obundna roll hela idrottsrörelsen gentemot politik och myndigheter såväl lokalt, nationellt som
internationellt.
Under verksamhetsåren 2015 - 17 avser Ålands Idrott att arbeta med tre
fokusområden:

•

Förnyade fördelningsprinciper samt ansökningsförfarandet

•

Ungdomssatsning – få fler ungdomar till idrottsrörelsen

•

Starka barn – ett samarbete förening-skola-kommun

Idrottens verksamhetsidé
2015-17
www.alandsidrott.ax

Idrottens verksamhetsidé
Med idrott avses all fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och
rekreation eller uppnå tävlingsresultat.
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. Idrott är fysisk aktivitet som vi
utför för att ha roligt, må bra och prestera mera.

VI UTFORMAR VÅR IDROTT SÅ ATT
•

Den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och
innehåll

•

Den som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder,
kön eller sexuell läggning eller ekonomiska förutsättningar kan
vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet

•

Den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika
samhällsgrupperingar

•

Den som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för
sin verksamhet

•

Den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap
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Övergripande mål
Ålands Idrotts roll är att på ett trovärdigt sätt, påvisa idrottens samhällsnytta genom en tydlig
kommunikation gentemot politik, myndigheter och andra som är av betydelse för
idrottsrörelsen.
Ålands Idrotts mål är att skapa förutsättningar för kontinuerlig utveckling av idrotten genom
en trygg finansiell grund och ett brett samhällsstöd på alla nivåer över tid.

Fokusområde för Idrottens finansiering 2015-17
Skapa tydliga anvisningar och tillhandahålla information gällande
ansökningsförfarandet med ny elektronisk ansökningsblankett. Tydliggöra ny
fördelningsstruktur för idrottens PAF-medel.
Mål 2015
Tillhandahålla information och i samarbete med Ålands Landskapsregering hålla
skolning för en ny elektronisk ansökningsblankett för PAF-medel. Skapa tydliga
underlag för förnyade fördelningsprinciper.
Alla sökande skall kunna uppvisa statistik genom Membra träning, idrottens eget
statistikprogram.
Mål 2016
I samarbete med Ålands Landskapsregering tillhandahålla en användarvänlig
elektronisk blankett.
Öka medvetenheten bland idrottens organisationer kring Ålands Idrotts roll och
fördelningen av idrottens finansiella resurser.
Mål 2017
Idrottens organisationer är medvetna om hur ansöknings- och fördelningsförfarandet
fungerar genom tydlig och både lättförståelig och- tillgänglig information.

Ordinarie verksamhet 2015
Verksamhetsmedel
Stipendieprogram
Elitstöd lagidrott
Motion på recept
Skolidrottsdagar
Hälsa & Idrott
Idrottsgalan
Ålands deltagande i Ö-spel
Evenemangsstöd
Ålands Idrott

938.000€
60.000€
110.000€
5.000€
10.000€
40.000€
25.000€
20.000€
30.000€
200.000€
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Övrig ordinarie verksamhet 2015
Övergripande mål:
Att fortlöpande utveckla verksamheten enligt samhällets krav samt upprätthålla en
övergripande administration för idrottsrörelsen.
Verksamhetsmedel (förändras till basbelopp)
Verksamhetsmedlens fördelning har förändrats så att idrottens organisationer erhåller bidrag
enligt:
1. Basbelopp – utgör ett grundläggande bidrag
2. Prioritetsgrupp 1 (ungdomar 13-18 år).Tilläggsbidrag för omfattning på verksamheten där
Ålands Idrott fattar beslut kring hur bidraget skall användas.
3. Prioritetsgrupp 2 – (barn 7-12 år) Tilläggsbidrag för omfattning på verksamheten där
Ålands Idrott fattar beslut kring hur bidraget skall användas.
Se separat underlag för nya fördelningsprinciper.
Stipendieprogram
Fortsätter enligt tidigare med program på tre nivåer samt med utbildningsinsatser. Är främst
för individuella satsningar inom idrotten för aktiva och ledare.
Elitstöd lagidrott
Ett riktat stöd till lag som genom fleråriga satsningar etablerat sig i den högsta finländska
serien i sin idrott.
Motion på recept
Ett specialriktat stöd för att kunna hjälp barn, ungdomar och vuxna att hitta fysisk aktivitet.
Motion på recept drivs i sin helhet genom Ålands Motionsförbund.
Skolidrottsdagar
Konceptet med att arrangera prova på-dagar för skolelever i åk 3-6 drivs vidare med Ålands
Motionsförbund som ansvarig organisation.
Hälsa& Idrott
Idrottsinriktningen vid Ålands Lyceum drivs vidare i sin nuvarande form dock med mål att
kunna utökas att omfatta alla gymnasialstadieskolor i landskapet.
Idrottsgalan
Arrangeras årligen som ett högtidligt tillfälle att lyfta fram idrotten på alla plan.
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Övrig ordinarie verksamhet 2015
Ålands deltagande i Ö-spelen
Finansieringen för Ålands deltagande i Ö-spelen sker via ett årligt stöd ur PAF-medel.
Ålands Ö-spelsorganisation anhåller årligen om stöd ur det specifika budgetmomentet.
Evenemangsstöd
Stöd för olika evenemang kan tilldelas nya utåtriktade idrottstävlingar där andelen deltagare
är riktgivande. Stöd kan även tilldelas andra ändamål enligt LR:s anvisningar.
För 2015 finns två nordiska konferenser som avses hållas på Åland inplanerade.
Ålands Idrott
Bedriver ordinarie förbundsverksamhet med tillhörande personal- och
administrationskostnader, utbildningsverksamhet samt Idrottens Hus.
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Övergripande mål
Ålands Idrott vill genom riktade projekt stöda och hjälpa idrottens organisationer att utvecklas
på alla nivåer och områden. Riktade satsningar över tid tillsammans med utbildning utgör
grunden för idrottens kontinuerliga utveckling.
Under 2015-17 kommer Ålands Idrott att satsa på två fokusområden
1. Ungdomssatsning
2. Starka Barn

Fokusområde1
Ungdomssatsning
– Flera aktiva ungdomar inom idrotten.

Övergripande mål
Målet är att kunna engagera fler ungdomar att medverka och/eller stanna kvar inom
idrottsrörelsen som aktiva, ledare, funktionärer eller som förtroendevalda. Ålands Idrott
kommer därför utreda situationen inom ungdomsidrotten för att få fram väsentlig
bakgrundsfakta kring varför ungdomar väljer att sluta eller inte alls medverkar i idrottslig
verksamhet.

Mål 2015
Utreda situationen inom ungdomsidrotten på Åland.
Rekrytera 8-10 ungdomar som är intresserade av att utveckla åländsk idrott
Arbeta för att alla skolor på gymnasialstadiet skall kunna erbjudas träning och idrottsteoretisk
utbildning. Utgår enligt modell från Ålands Lyceums inriktning Hälsa och idrott.

Mål 2016
Utbilda ungdomar och ”erfarna” styrelseledamöter, arbeta med mentorskap som en form i
detta arbete.

Mål 2017
Två ungdomar under 25 år är invalda i Ålands Idrotts förbundsstyrelse.
10% av medlemsorganisationerna har styrelseledamöter som är ungdomar.
Alla gymnasialstadieskolor medverkar inom specialidrotten enligt modell från
idrottsinriktningen Hälsa & Idrott.
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Fokusområde 2
Starka barn
– ett samarbetsprojekt för idrottsorganisationer – skola – kommun för en allsidig
idrottsaktivitet i åk 1-2.

Övergripande mål
Idrott och lek spelar en viktig roll i barns och ungdomars fysiska, psykiska och sociala
utveckling. Alla barn skall ha möjlighet att upptäcka idrotten, där de möts av kompetenta
ledare. Ålands Idrotts roll är att inspirera, utbilda och stödja medlemsföreningar eller förbund
att utveckla barn- och ungdomsidrotten på Åland.

Mål 2015
Fördubbla antalet medverkande skolor i ”Starka Barn” projektet från två till fyra. Anhålla om
finansiella resurser för en fortsatt utveckling och utökning av projektet.

Mål 2016
Fördubbla antalet medverkande skolor från fyra till åtta

Mål 2017
Fördubbla antalet medverkande skolor från åtta till sexton,

Ordinarie verksamhet 2015
Ungdomssatsning
Starka Barn
Utbildning
Föreningsutveckling

4.000€
6.000€
15.000€
3.000€
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Övrig ordinarie verksamhet 2015

Övergripande mål:
Att stärka idrottens roll i det åländska samhället genom utveckling av organisationer och
enskilda individer. Genom utökat samarbete mellan organisationer förbättra förutsättningar
för barn och ungdomar inom idrotten.
Målgrupper är idrottsutövare, idrottsledare och -tränare, föräldrar, funktionärer,
idrottsorganisationer, idrotts- och klasslärare och i viss mindre utsträckning hälso- och
sjukvårdsrelaterad personal.
Utbildning
Ledarna är idrottens viktigaste resurs. För att upprätthålla och för att kunna utveckla den
åländska idrotten behövs många utbildade ledare. Ålands Idrott arbetar för en fortsatt
utveckling av idrottsrörelsens alla organisationer genom att kontinuerligt erbjuda
gränsöverskridande ut- och fortbildningsinsatser.
I det ordinarie utbildningsprogrammet ingår Plattformen – grundläggande ledarutbildning för
barn och ungdom samt Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom.
Hälsa& Idrott
Idrottsinriktningen vid Ålands Lyceum drivs vidare i sin nuvarande form dock med mål att
kunna utökas att omfatta alla gymnasialstadieskolor i landskapet.
Föreningsutveckling
Idrottens organisationer befinner sig i en process av ständig utveckling. Att rekrytera ledare,
starta nya/ anpassa verksamheter eller att förnya organisationer utgör stora utmaningar.
Avsikten med föreningsutveckling är en hjälp till självhjälp för att lättare kunna möta framtida
krav på verksamhet och organisation.
Barn och ungdomsidrott
Bestämmelser och riktlinjer för barn- och ungdomsidrott är ett strategiskt dokument som
idrottens alla organisationer omfattas av. De finns till för att idrotten skall kunna ha en
gemensam värdegrund. Alla föreningar med barn- och ungdomsidrott skall ha egen policy
sedan 2014. Ålands Idrott kommer under 2015 att arbeta vidare och utveckla detta område.
Åland är medlem i en Nordisk arbetsgrupp kring barn och ungdomsidrott. Gruppen träffas
regelbundet 1-2 ggr/år.

