Mariehamn 25 januari 2021

Ålands Idrott bjuder in medlemsorganisationer till en andra
träff om nya fördelningsprinciper.
Ålands Idrott har från Idrottstinget 2020 i uppdrag av medlemsorganisationerna att se över
gällande former och principer för ekonomiska stöd och komma med förslag om uppdaterade
ramar och principer till Idrottstinget 2021. Under december 2020 genomfördes de första
träffarna i ämnet och nu är det dags för nästa tillfälle. Träffen är denna gång gemensam för
både föreningar och förbund.

Träff 2, nya fördelningsprinciper
2 februari 18.00-20.00 på Hotell Arkipelag, Kaptenssalen, om rådande restriktioner tillåter en
fysisk träff över huvudtaget. Det går oavsett bra att delta digitalt via Zoom.
Program:
- Vad har hänt sedan mötena i december
- Presentation av ramar och principer
- Grupparbeten: Justeringar och eventuella förslag på nya ramar och principer
- Summering och avslutning
Patrik Oscarsson, utredare på RF/SISU (svenska Riksidrottsförbundet), medverkar som
extern konsult antingen live eller digitalt beroende på rådande läge.
För att sammankomsterna skall kunna hållas i enlighet med gällande rekommendationer för
att begränsa spridningen av covid-19 krävs förhandsanmälan senast den 29.1.2021.
Meddela vid anmälan från vilken förening/förbund du/ni deltar, vilka som deltar och ifall du/ni
föredrar att delta live eller digitalt. Till de som vill delta digitalt skickas en länk till träffen.
Om en fysisk träff är möjlig kommer det att serveras en enklare fika under kvällen.
Meddela i samband med anmälan e-postadress till alla deltagare.
Om du deltar digitalt så önskar vi att du möjliggör ostört deltagande och, är förberedd att ha
kamera och mick igång för att vara aktiv i gruppdiskussioner.
För att få ut maximalt av kvällen så behöver deltagarna på förhand bekanta sig med det
bifogade förslaget till nya ramar och principer.

Anmälningar görs till förbundsfunktionär robin@alandsidrott.ax
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