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beloppet i förhållande till resultatavtalet är avsatt till fortsatta satsningar på mötes- och 
konferensmarknadsföring och varumärkesarbete. 
 
 
13. Skördefestens vänner r.f. 
Dnr ÅLR 2016/7737 
 

Beviljat 2015 Beviljat 2016 Ansökt 2017 PAF:s förslag 
50.000 55.000 80.000 70.000 

 
spec.projekt 

 
spec.projekt 

 
spec.projekt 

 
spec.projekt 

20.000- 30.000 18.000 10.000 
    
Skördefestens affärsidé är att främja produktionen av åländska produkter, stärka 
förtroendet för åländska produkter och stödja utvecklingen av landsbygden. Skördefesten 
ska inspirera deltagarna och göra så att konsumenterna efterfrågar lokala produkter året 
runt. 26-28 maj 2017 ordnas ett nytt evenemang som heter Åland Grönskar som kan 
jämföras med Öland spirar. Evenemanget ska gynna inresandet till Åland på samma sätt 
som Skördefesten. Äppelgårdarna på Åland ska hålla öppet så att allmänheten kan njuta av 
äppelblomningen. Även biodlare och sparrisodlare kommer att delta i evenemanget.   
 
Föreningen söker även om medel för två specialprojekt skördefesten 20 år och 
samhällsekonomisk analys av skördefesten. Föreningen har en verksamhetsledare.  
 
PAF:s förslag: 
Föreningen beviljas ett bidrag om 70.000 euro för verksamheten samt ett projektbidrag om 
12.000 euro som föreningen får disponera fritt bland de föreslagna specialprojekten. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas ett bidrag om 70.000 euro för verksamheten samt ett projektbidrag om 
12.000 euro som föreningen får disponera fritt bland de föreslagna specialprojekten. 
 
 
14. Ålands feministparaply 
Dnr ÅLR 2016/7605 
 

Beviljat 2015 Beviljat 2016 Ansökt 2017 PAF:s förslag 
- 10.000 45.000 10.000 
    

Medlemmar  
- 

 
                                       90 

 
90 

 

 
Ålands feministparaply är ett nätverk för jämställdhet och vilar på feministisk grund. 
Organisationen verkar för jämställdhet och allas fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt 
samhälle. Föreningen arbetar för integration av ett genusperspektiv i politiska och sociala 
sammanhang. Föreningens syfte är att öka kunskap om genus och jämställdhet. 
Föreningen ska skapa tillfällen för att inspirera till samtal om genus och jämställdhet. 
 
PAF:s förslag: 
Föreningen beviljas ett verksamhetsbidrag om 10.000 euro för år 2017.  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas ett verksamhetsbidrag om 10.000 euro för år 2017.  
 
 






