
och omplacering av djur samt genom informationsverksamhet. 
Föreningen har inga anställda och styrelsen får inga arvoden. Föreningen har 655 medlemmar varav 
65 % kvinnor/flickor och 35 % män/pojkar. 
 
Fördelningsrådets förslag:  
Fördelningsrådet föreslår att föreningen beviljas 8 500 euro för sin verksamhet under 2016. 
 
Landskapsregeringens beslut:  
Landskapsregeringen beviljar Ålands djurskyddsförening r.f. ett verksamhetsbidrag om 8 500 euro 
för den ordinarie verksamheten under 2016. 
_______________________________________________________________________________ 
 
Ärende nr 30 
3. Ålands Natur & Miljö r.f. (Dnr ÅLR 2015/10283) 
 
Beviljat 2015 Ansökt 2016 Rådets förslag Beslut 
150 000 euro 160 500 euro 130 000 euro 130 000 euro 
  samt specialändmål  samt specialändmål  samt specialändmål 

  58 700 euro 47 000 euro 47 000 euro 
 
       

 
Ålands Natur & Miljö r.f. ansöker om 160 500 euro i verksamhetsbidrag för sin löpande 
verksamhet under 2016. Föreningen fortsätter den utvecklingsprocess som initierades 2014 och 
under 2016 kommer föreningen att fokusera på att utveckla sina tre kärnområden, naturglädje, 
samhällspåverkan och folkbildning. Det långsiktiga arbetet med att öka medlemsantalet och 
kännedomen om föreningen samt breddningen av verksamhetens finansieringskällor fortsätter. 
Vidare ska föreningen stärka sin profil som gemene mans oberoende kunskapskälla inom miljö och 
hållbarhet. Ett mål för föreningen är att bli mera inkluderande och att förädla föreningens förmåga 
att möta medlemmar som vill bli aktiva inom föreningen.  
 
Dessutom ansöker föreningen om 19 500 euro för projektet Operation giftfritt dagis och 39 200 
euro för projektet Green Key Åland. Det huvudsakliga målet med projekt Giftfritt dagis är att 
minimera småbarns exponering för farliga kemikalier i omgivningen. Ett mål i sig är att öka 
kunskapen om kemikalieexponering hos beslutsfattare, dagispersonal och föräldrar. Kostnaderna 
utgörs huvudsakligen av en 20 % anställning under ett år. 
Projektet Green Key Åland har drivits på Åland sedan 2014 och använder miljöcertifiering som 
verktyg för att Åland ska bli en hållbar destination både för invånarna och besökarna. Programmet 
Green Key drivs tillsammans av Ålands Natur & Miljö, Visit Åland och Åland Näringsliv. 
Kostnaderna utgörs huvudsakligen av en 60 % anställning under 2016. Samarbetsparterna har även 
gjort upp en budget för åren 2017-2018, vilken förutsätter en fortsatt extern finansiering men i 
minskande grad. 
Föreningen har anställda och styrelsemedlemmarna erhåller mötesarvoden. Föreningen har 771 
medlemmar varav 17 sammanslutningar och av resterande är 59 % kvinnor/flickor och 41 % 
män/pojkar. 
 
Fördelningsrådets förslag:  
Fördelningsrådet föreslår att föreningen beviljas 130 000 euro för sin verksamhet under 2016 samt 
16 000 euro för projektet giftfritt dagis och 31 000 euro för Green Key. 
 
Landskapsregeringens beslut:  
Landskapsregeringen beviljar Ålands Natur  Miljö r.f. ett verksamhetsbidrag om 130 000 euro för 
den ordinarie verksamheten under 2016, samt sammanlagt 47 000 euro för specialändamålen 
Giftfritt dags och Green Key. Bidraget för specialändamål utbetalas i efterskott mot redovisning. 
 
 








