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BILAGA – PAF-MEDEL FÖR ÅR 2016 

 
BESLUT OM FÖRDELNING AV 2015 ÅRS BERÄKNADE AVKASTNING 

AV PENNINGAUTOMATMEDEL 
 
 

Mom. 35000 Bidrag ur penningautomatmedel 2.200.000 
 

 
RÄDDANDE AV MÄNNISKOLIV 
 
1. Ålands Brand- och Räddningsförbund r.f. 
Dnr ÅLR 2015/10440 
 

Beviljat 2014 Beviljat 2015 Ansökt 2016 PAF´s förslag 
17.000 17.000 20.000 20.000 

    
spec.projekt spec.projekt spec.projekt spec.projekt 

 
 

 20.000 0 
 

Medlemmar 
44 föreningar 

 
40 föreningar     

 
40 föreningar 

 

 
Förbundet har en mycket viktig roll i det totala brand- och räddningsväsendet i landskapet. 
 Då förbundet fungerar som takorganisation för avtalsbrandkårerna är det av stor vikt att 
förbundet utvecklar sin verksamhet. Ålands landskapsregering har ett avtal med förbundet 
gällande utbildning och upplysning till brand- och räddningsväsendet. Idag är 
avtalsbrandkårerna första räddningsenhet på plats i mer än 50 % av alla brand- och 
räddningsuppdrag. Under 2016 kommer satsningen på ungdomsverksamheten fortsätta, 
dessutom satsas på olika utbildningsinsatser. 
Personalen består av en verksamhetsledare på deltid, 20%. 
Specialprojektet ”Brandkårens framtid” syftar till att under 4 år arbeta fram en struktur för 
att stöda medlemskårernas ungdomsverksamhet.  
 
PAF´s förslag: 
Förbundet beviljas ett bidrag om 20.000 euro för sin verksamhet under år 2016, 
inkluderande satsning på ungdomsverksamheten. Inget bidrag beviljas till 
specialprojektet ” Brandkårens framtid” då denna typ av utveckling borde ingå i 
ordinarie verksamhet.  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Förbundet beviljas ett bidrag om 20.000 euro för sin verksamhet under år 2016, 
inkluderande satsning på ungdomsverksamheten. Inget bidrag beviljas till 
specialprojektet ” Brandkårens framtid” då denna typ av utveckling borde ingå i 
ordinarie verksamhet.  
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2. Ålands Sjöräddningssällskap r.f. 
Dnr ÅLR 2015/10357 
 
Beviljat 2014 Beviljat 2015 Ansökt 2016 PAF´s förslag 

395.000 395.000 437.000 395.000 
    

Medlemmar 
1291 

 
1444 

 
1474 

 

 
Ålands Sjöräddningssällskap r.f. är en ideell förening som har som huvuduppgift att bedriva frivillig 
sjöräddningsverksamhet inom landskapet Åland. Sällskapet är även en aktör i landskapets 
miljöskydd samt stöder brandkårerna med transport till svåråtkomliga holmar. Ändamålet med 
verksamheten, att rädda människoliv till sjöss, sjöräddning samt räddande av egendom till sjöss 
sammanfaller till stora delar med sjöbevakningens. Föreningen har avtal med Ålands 
landskapsregering om bemanning av oljeskyddsfartyg. 
 
Mariehamn är den största stationen där det även finns en fast anställd personalstyrka på 5 
personer. Den fast anställda personalen utgör en grundstyrka som kompletteras med ett 
trettiotal frivilliga sjöräddare bosatta i Mariehamn. 
 
De övriga stationerna Vårdö, Saltvik, Lumparland, Brändö och Eckerö bedrivs helt på 
frivillig bas i ett nära samarbete med de lokala frivilliga brandkårerna. Detta samarbete 
utgör grunden till att sällskapet idag är en mycket effektiv sjöräddningsresurs inom 
landskapet. Det finns totalt ett 160-tal aktiva frivilliga sjöräddare inom Ålands 
Sjöräddningssällskap.  
 
PAF´s förslag: 
Sällskapet beviljas ett bidrag om 395.000 euro för sin verksamhet under år 2016. En 
diskussion med Lanskapsregeringen om långsiktig struktur och hållbar ekonomisk lösning 
för föreningen bör hållas. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Sällskapet beviljas ett bidrag om 395.000 euro för sin verksamhet under år 2016. 
 
 
3. Finlands Röda Kors, Ålands distrikt, frivilliga räddningstjänsten 
Dnr ÅLR 2015/10324 
 

Beviljat 2014 Beviljat 2015 Ansökt 2016 PAF´s förslag 
15.000 15.000 18.000 18.000 

    
Medlemmar  

16 avd+1500  
  

16 avd+1586 
 

16 avd+1762 
 
 
 

FRK bistår myndigheterna vid efterspaningar, handräckningsuppgifter till myndigheter 
eller psykiskt stöd. Den bygger på ett samarbete mellan myndigheter, institutioner, 
organisationer och befolkningen. Via sina medlemsorganisationer kompletterar frivilliga 
räddningstjänsten det offentliga räddningsväsendet. Under året planeras gemensamma 
övningar vår och höst samt deltagande i nationella utbildningar. Föreningen har aktivt 
deltagit i arbetet för att ta emot flyktingarna som anlänt till Åland. 
 
Personalen består av en verksamhetsledare och en beredskapschef planeras (från 2016) 
på deltid. 
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PAF´s förslag: 
Distriktet beviljas ett bidrag om 18.000 euro för frivilliga räddningstjänstens verksamhet 
under år 2016 varvid även beaktats kostnader för olika medlemsgrupper inom frivilliga 
räddningstjänsten. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Distriktet beviljas ett bidrag om 18.000 euro för frivilliga räddningstjänstens verksamhet 
under år 2016 varvid även beaktats kostnader för olika medlemsgrupper inom frivilliga 
räddningstjänsten. 
 
 
4. Ålands Bruks- och Sällskapshundklubb r.f. 
Dnr ÅLR 2015/9933 
 

Beviljat 2014 Beviljat 2015 Ansökt 2016 PAF´s förslag 
6.470 0 7.720 7.700 

    
Medlemmar 

248    
  

149 
 

172 
 
 
 

Ålands Bruks- och sällskapshundklubb hjälper som frivillig förening till med att rekrytera 
och utbilda räddningshundsekipage på Åland. Föreningen har avtal med FRT samt Ålands 
Polismyndighet och utgår en egen larmgrupp. ÅBSK har 3 godkända ekipage, en 
utveckling av antalet är önskvärt. 
Under året planeras regelbundna övningar, kurser samt prov med fokus på att få nya 
ekipage. Föreningen har ingen anställd. 
 
PAF´s förslag: 
Föreningen beviljas ett bidrag om 7.700 euro för verksamhet under år 2016. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas ett bidrag om 7.700 euro för verksamhet under år 2016. 
 
 
ÖVRIGA OCH TILL LANDSKAPSREGERINGENS DISPOSITION 
 
10. Ålands Hästsportförening r.f. 
Dnr ÅLR 2015/10282 
 

Beviljat 2014 Beviljat 2015 Ansökt 2016 PAF´s förslag 
130.000 155.000 210.000 160.000 

    
Medlemmar 

181 
 

192 
 

193 
 

 
Föreningens verksamhet omfattar alla olika typer av hästsport d.v.s. travsport i samarbete 
med olika aktörer samt ridsport i samarbete med islandshästföreningen Alenskur. Inom 
föreningen finns även en ridsportsektion med ungdomsverksamhet. Inom området verkar 
också hundsport i föreningen agility.ax. 
 
Under år 2016 planerar föreningen att arrangera åtta travtävlingar, varav förhoppningen är 
att alla TV-sänds. Ca 5-10 ridsporttävlingar planeras också under året. En ponnyskola för 
barn planeras för att bygga intresse för travet. Olika utbildningar planeras genomföras.  
Personalen består av en anläggningsansvarig på heltid, samt en verksamhetsledare på 
deltid (70%) och en sportchef på deltid (50%). 
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PAF´s förslag: 
Föreningen beviljas ett bidrag om 160.000 euro för sin ordinarie verksamhet under år 
2016. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas ett bidrag om 160.000 euro för sin ordinarie verksamhet under år 
2016. 
 
 
11. Ålands Marthadistrikt r.f. 
Dnr ÅLR 2015/10284 
 
Beviljat 2014 Beviljat 2015 Ansökt 2016 PAF´s förslag 

38.000 38.000 45.750 40.000 
 

spec.projekt 
 

spec.projekt 
 

spec.projekt 
 

spec.projekt 
12.000 12.000 13.000 12.000 

 
Medlemmar 

422 

 
 

386 

 
 

331 

 
 

 
Ålands Marthadistrikts vision är att ge människor redskap och inspiration för en hållbar 
livsstil genom medvetna val. Under året planeras aktivt deltagande i många evenemang för 
att stärka medlemsbasen, samt utgivning av boken ”Martha nu” vilken började förberedas 
2015. Distriktet består av 12 självständiga underorganisationer. Personalen består av en 
projektkoordinator på deltid. 
Ett projekt ”Hantera vardagen med matsvinnet i fokus” planeras.    
 
PAF´s förslag: 
Distriktet beviljas ett bidrag om 40.000 euro för sin ordinarie verksamhet under år 2016. 
För projekt beviljas distriktet 12.000 euro år 2016, då projektet ligger i linje med 
landskapets hållbarhetssträvan. Bidraget för projektet utbetalas mot redovisning. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Distriktet beviljas ett bidrag om 40.000 euro för sin ordinarie verksamhet under år 2016. 
För projekt beviljas distriktet 12.000 euro år 2016, då projektet ligger i linje med 
landskapets hållbarhetssträvan. Bidraget för projektet utbetalas mot redovisning. 
 
 
12. Ålands 4H-distrikt r.f. 
Dnr ÅLR 2015/10310 
 

Beviljat 2014 Beviljat 2015 Ansökt 2016 PAF´s förslag 
135.000 135.000 140.000 135.000 

    
Medlemmar 

483 
 

448 
 

444 
 

 

Föreningens verksamhetsidé är att erbjuda fritidsaktiviteter för medlemmarna i alla 
kommuner på Åland. Verksamheten sker till stor del ute i kommunerna, men förutsätter 
stöd från respektive kommun. Ålands 4H distrikt är stationerat vid Ålands 
landsbygdscentrum. 4H ger ungdomar möjlighet till företagsamhet och aktiviteter inom 
branscherna jord- och skogsbruk, trädgård, hem och hushåll samt inom miljö och 
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naturskydd. Inom 4H-gården kan också ges tips och råd om smådjursskötsel samt erbjuda 
pensionatservice för smådjur under t.ex. semestrar.  
Föreningen samarbetar med Finlands Svenska 4H.   
 
Personalen består av en verksamhetsledare på deltid och tre instruktörer. 
 
PAF´s förslag: 
Föreningen beviljas ett bidrag om 135.000 euro för sin ordinarie verksamhet, inkluderande 
kostnaderna för 4H-gården, under år 2016. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas ett bidrag om 135.000 euro för sin ordinarie verksamhet, inkluderande 
kostnaderna för 4H-gården, under år 2016. 
 
 
13. Stiftelsen Ålands Fredsinstitut r.s.  
Dnr ÅLR 2015/10435, 2015/7613 
 

Beviljat 2014 Beviljat 2015 Ansökt 2016 PAF´s förslag 
150.000 160.000 180.000 180.000 

 
spec.projekt 

 
spec.projekt 

 
spec.projekt 

 
spec.projekt 

10.000  - 153.176 0 
 
Ålands Fredsinstitut ska 
- vara en bas för kunskap om ålandsexemplet och frågor om säkerhet, minoriteter och 
självstyrelsearrangemang 
- påverka samhällsutvecklingen genom spridning av nämnda kunskap genom bl.a. 
publikationer, rapporter, seminarier och föreläsningar samt 
- vara en såväl lokal som internationell mötesplats för utbyte av erfarenheter och kunskap. 
Under året fortsätter arbetet med att sprida redan uppnådda kunskaper, förbättra 
informationen och nya forskningsprojekt utvecklas. 
Personalen består av ca 7 personer, varav några på deltid (ca 4,5 årsverken).  
Två projekt planeras under året. Det ena riktat mot förbättrad information i form av 
teknisk uppgradering av hemsidan, etablering av e-journal samt biblioteksmodernisering. 
Det andra riktat mot kunskapsspridning i form av fortsättning på nätkursen om territoriella 
autonomier samt en nu fortbildningskurs om Ålandsexemplet för anställda inom 
förvaltningar, myndigheter och andra organisationer. Ansökan omfattar också medel för 
Kastelholmssamtalen. 
 
PAF´s förslag: 
Stiftelsen beviljas ett bidrag om 180.000 euro för sin verksamhet under år 2016. Inget 
bidrag beviljas till specialprojekten då denna typ av utveckling borde ingå i ordinarie 
verksamhet. Vad gäller nätkursen finns ett avtal med Högskolan på Åland, som påtar 
sig vissa utvecklingskostnader. Genomförande av Kastelholmssamtalen ingår inte i 
grundverksamheten, varför en särskild ansökan bör riktas till regeringskansliet. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Stiftelsen beviljas ett bidrag om 180.000 euro för sin verksamhet i enlighet med avtal 
under år 2016.  
Inget bidrag beviljas till specialprojekten då denna typ av utveckling borde ingå i 
ordinarie verksamhet. Vad gäller nätkursen finns ett avtal med Högskolan på Åland, 
som påtar sig vissa utvecklingskostnader. Genomförande av Kastelholmssamtalen 
ingår inte i grundverksamheten, varför en särskild ansökan bör riktas till 
regeringskansliet. 
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14. Ålands guider r.f. 
Dnr ÅLR 2015/10314 
 
 
Beviljat 2014 Beviljat 2015 Ansökt 2016 PAF´s förslag 

2.500   2.500 5.000 3.000 
    

Medlemmar  
49 

 
56 

 
56 

 

 

Föreningen bedriver verksamhet för att förbättra turismen på Åland och göra Åland till en 
plats som man vill besöka varje år. För det arrangerar Ålands guider utbildningar och 
föreläsningar för sina medlemmar. Dessutom arrangerar man årligen studiebesök till 
företag och platser på Åland. Man deltar också aktivt i kongresser som arrangeras i norden 
för att utbyta kunskaper och idéer med guidekollegor. Föreningen har ingen anställd 
personal. 
 
PAF´s förslag: 
Föreningen beviljas ett bidrag om 3.000 euro för sin verksamhet under år 2016, med 
beaktande av att verksamheten gynnar inresandet till Åland. 
  
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas ett bidrag om 3.000 euro för sin verksamhet under år 2016, med 
beaktande av att verksamheten gynnar inresandet till Åland. 
 
 
15. Föreningen Norden på Åland r.f. 
Dnr ÅLR 2015/10184 
 

Beviljat 2014 Beviljat 2015 Ansökt 2016 PAF´s förslag 
22.000 22.000 30.000 23.000 

 
Spec.proj.  

20.000 

 
Spec. projekt 

22.000 

 
Spec.projekt 

26.000 

 
Spec.projekt 

22.000 
 

Medlemmar  
213 

 
 

234 

 
 

293 

 

 
Föreningens mål är att aktivera och engagera ålänningarna i det nordiska samarbetet 
genom löpande eller tillfälliga projekt som riktar sig till olika målgrupper. 
Även år 2016 kommer man driva projektet Hallå Norden. Nytt under året är att 
tillsammans med Walhalla visa nordiska filmer. 
 
Föreningens har en idag verksamhetsledare på deltid samt en projektledare för Nordjobb. 
Projektet Hallå Norden har också en projektledare på deltid.  
 
PAF´s förslag: 
Föreningen beviljas ett bidrag om 23.000 euro för sin ordinarie verksamhet samt 22.000 
euro för Nordjobbverksamheten under år 2016. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas ett bidrag om 23.000 euro för sin ordinarie verksamhet samt 22.000 
euro för Nordjobbverksamheten under år 2016. 
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16. Visit Åland r.f. 
Dnr ÅLR 2015/10479 
 

Beviljat 2014 Beviljat 2015 Ansökt 2016 PAF´s förslag 
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

 
Spec.proj.  

30.000 

 
Spec. projekt 

- 

 
Spec.projekt 

105.000 

 
Spec.projekt 

0 
 

Medlemmar  
327 

 
 

254 

 
 

260 

 

 
Visit Ålands uppgift är att främja turismen på Åland genom att marknadsföra och profilera 
destinationen Åland, upprätthålla turisminformation, stimulera till produktutveckling, 
kvalitetshöjning samt nya projekt inom branschen. Föreningens verksamhet ger understöd 
till hela det åländska samhället genom att marknadsföra Åland som besöksort. Under år 
2016 kommer följande satsningar göras på destinationsutvecklingen; On-line 
försäljningsplattform, gemensam evenemangskalender, utreda 
finansieringsförutsättningarna för en evenemangsbyrå, tillgänglighetsprojekt, Green Key 
samt delta i ett internationellt projekt för digitalisering av Bomarsund. Två specialprojekt 
planeras, en fortsättning på Åland Convention bureau samt deltagande i Visit Finlands 
internationaliseringsprojekt ”Maritim Skärgård”. Föreningen har 9,4 heltidstjänster.  
 
PAF´s förslag: 
Föreningen beviljas ett bidrag om 1.000.000 euro för sin ordinarie verksamhet år 2016. 
Bidraget utbetalas i enlighet med ingånget avtal med näringsavdelningen. Specialprojekten 
beviljas inget stöd då dessa kan finansieras genom Team-Åland. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas ett bidrag om 1.000.000 euro för sin ordinarie verksamhet år 2016. 
Bidraget utbetalas i enlighet med ingånget avtal med näringsavdelningen. Specialprojekten 
beviljas inget stöd då dessa kan finansieras genom Team-Åland. 
 
 
17. Skördefestens vänner r.f. 
Dnr ÅLR 2015/10496 
 

Beviljat 2014 Beviljat 2015 Ansökt 2016 PAF´s förslag 
- 50.000 55.000 55.000 

 
spec.projekt 

 
spec.projekt 

 
spec.projekt 

 
spec.projekt 

- 20.000 55.000 30.000 
    

Medlemmar 
- 

 
300 

 

 
373 

 

Skördefesten ska vara ett hjärta i den åländska matkulturen och en motor och inkörsport 
för att man internationellt förknippar Åland med mat. Syftet är att stärka förtroendet för 
åländska produkter och aktiviteter samt stödja utvecklingen av landsbygden. 
Föreningen söker om medel för tre specialprojekt, en undersökning om skördefestens 
samhällsekonomiska betydelse, utveckling av temat ”Barn och mat” samt utveckling av 
verksamheten till att även arrangera en vårmarknad. 
Föreningen har en verksamhetsledare.  
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PAF´s förslag: 
Föreningen beviljas ett bidrag om 55.000 euro för verksamheten samt ett projektbidrag om 
30.000 euro som man för disponera fritt bland de föreslagna specialprojekten. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas ett bidrag om 55.000 euro för verksamheten samt ett projektbidrag om 
30.000 euro som man för disponera fritt bland de föreslagna specialprojekten. 
 
 
18. Leader Åland r.f. 
Dnr ÅLR 2015/10428 
 

Beviljat 2014 Beviljat 2015 Ansökt 2016 PAF´s förslag 
- - 17.982 0 
    

spec.projekt spec.projekt spec.projekt spec.projekt 
- - 28.446 0 

 
Medlemmar  

- 

 
 

- 

 
 

131 

 

 
Leadar Åland är godkänd som genomförare av Leader programmet inom LBU programmet 
för 2015-2020. Föreningens medlemmar och allmänheten görs medvetna om innehållet i 
Leaderprogrammet. 
Föreningen anhåller om stöd för genomförande av specialprojektet ”Föreningsutveckling”, 
som består av att skapa en databas med projekt som kan användas som mall, samt hålla 
kurser och föreläsningar om hur man driver projekt samt informerar och skapar 
engagemang.   
 
PAF´s förslag: 
Föreningen ska huvudsakligen finansiera sin allmännyttiga verksamhet inom ramen för 
LBU och Fiskeriprogrammet varför ansökan om verksamhetsbidrag ur 
penningautomatmedel ej beviljas. Inget bidrag beviljas för specialprojektet 
”Föreningsutveckling” då detta borde ingå i ordinarie verksamhet kopplad till Leader 
programmet. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen ska huvudsakligen finansiera sin allmännyttiga verksamhet inom ramen för 
LBU och Fiskeriprogrammet varför ansökan om verksamhetsbidrag ur 
penningautomatmedel ej beviljas. Inget bidrag beviljas för specialprojektet 
”Föreningsutveckling” då detta borde ingå i ordinarie verksamhet kopplad till Leader 
programmet. 
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19. Ålands Nautiska Elevförening r.f. 
Dnr ÅLR 2015/10499 
 

Beviljat 2014 Beviljat 2015 Ansökt 2016 PAF´s förslag 
- - 17.285 - 

    
    

Medlemmar  
- 

 
- 

 
75+4050 

 

 
Föreningen strävar till att upprätthålla gemenskapen mellan lärare och studerande, 
slabbförsäljning av studiematerial samt uppmuntra till deltagande i ideell 
fritidsverksamhet.  
 
PAF´s förslag: 
Föreningen beviljas inget verksamhetsbidrag då den i första hand är öppen för skolans 
lärare och elever samt att allmännyttan av verksamheten bedöms som ringa.  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas inget verksamhetsbidrag då den i första hand är öppen för skolans 
lärare och elever samt att allmännyttan av verksamheten bedöms som ringa.  
 
 
20. Ålands Flygklubb r.f. 
Dnr ÅLR 2015/10484 
 

Beviljat 2014 Beviljat 2015 Ansökt 2016 PAF´s förslag 
- - 10.000 - 
    

    
    

Medlemmar  
- 

 
- 

 
45 

 

 
Föreningens övergripande målsättning är att stödja och utveckla flygintresset. Föreningen 
samarbetar med Röda Korset och har en beredskap för flygspaning. 
  
PAF´s förslag: 
Föreningen beviljas inget stöd för sin verksamhet då inget avtal med 
räddningsmyndigheter inlämnats och plan över hur beredskapen ska skötas saknas. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas inget stöd för sin verksamhet då inget avtal med 
räddningsmyndigheter inlämnats och plan över hur beredskapen ska skötas saknas. 
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21. högtek r.f. 
Dnr ÅLR 2015/10404 
 

Beviljat 2014 Beviljat 2015 Ansökt 2016 PAF´s förslag 
- - 12.500 0 
    
 

Medlemmar  
- 

 
 

- 

 
 

6 

 

 
Föreningens syfte är att ideellt främja till nydanande och spännande idéer och innovationer 
inom högteknologiområdet  
 
PAF´s förslag: 
Föreningen beviljas inget verksamhetsbidrag då allmännyttan av verksamheten bedöms 
som ringa.  
  
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas inget verksamhetsbidrag då allmännyttan av verksamheten bedöms 
som ringa.  
 
 
22. Till landskapsregeringens disposition 
 

Beviljat 2014 Beviljat 2015 Återstår 2016 PAF´s förslag 
      145.530 52.000 99.300 99.300 

återstår 25.530                återstår    17.000    
    

Resterande medel under momentet ställs till landskapsregeringens disposition för bidrag i 
enlighet med fördelningsprinciperna. Bidrag beviljas å tjänstens vägnar av budget- och 
finansieringshandläggaren i den ordning ansökningarna inflyter. 
 
Föreslås att 20.000 euro av dispositionsmedlen kan användas som transportbidrag för 
hjälpsändningar. Bidraget utgår med högst 50 % av transportkostnaderna.  
 
 
Mom. 35000 Projektbidrag ur penningautomatmedel 900.000 
 
40. Ålands Sjöräddningssällskap r.f. 
Dnr ÅLR 2015/10357 
 

Beviljat 2014 Beviljat 2015 Ansökt 2016 PAF´s förslag 
55.180 460.480 161.288 82.282 

    
Medlemmar 

1291 
 

1444 
 

1474 
 

 
Föreningen ansöker om 11.506 euro för ny radar samt 70.000 euro för FLIR kamera till 
Svante G, 30.000 euro för ny bil, 19.782 euro för drönare samt 30.000 euro för 
upprustning av båthuset i Hamnsundet. 
 
PAF´s förslag: 
Föreningen beviljas inget stöd för inköp av FLIR kamera då denna inte utgör förutsättning för den 
avtalsenliga verksamheten. Föreningen beviljas 21.000 euro för inköp av ny bil, 11.500 euro för 
inköp av ny  radar till Svante G (trots att den radar som finns installeras idag är inköpt 2012), 
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19.782 euro för inköp av drönare med värmekamera samt 30.000 euro för upprustning av båthuset i 
Hamnsundet. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas inget stöd för inköp av FLIR kamera då denna inte utgör förutsättning 
för den avtalsenliga verksamheten. Föreningen beviljas 21.000 euro för inköp av ny bil, 
11.500 euro för inköp av ny radar till Svante G (trots att den radar som finns installeras 
idag är inköpt 2012), 19.782 euro för inköp av drönare med värmekamera samt 30.000 
euro för upprustning av båthuset i Hamnsundet. 
 
 
41. Finlands Röda Kors, Ålands distrikt, Frivilliga räddningstjänsten 
Dnr ÅLR 2015/10324 
 

Beviljat 2014 Beviljat 2015 Ansökt 2016 PAF´s förslag 
- - 3.000 3.000 
    

Medlemmar  
16 avd+1500  

  
16 avd+1586 

 
16 avd+1762 

 
 
 

 
Föreningen ansöker om 3.000 euro underhåll av byggnaden på Godby övningsområde. 
 
PAF´s förslag: 
Föreningen beviljas 3.000 euro för underhåll av byggnaden på Godby övningsområde. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas 3.000 euro för underhåll av byggnaden på Godby övningsområde. 
 
 
42. Ålands Hästsportförening r.f. 
Dnr ÅLR 2015/10282 
 

Beviljat 2014 Beviljat 2015 Ansökt 2016 PAF´s förslag 
111.450 18.125 28.750 7.187 

    
Medlemmar 

181 
 

192 
 

193 
 

 
Föreningen ansöker om 15.000 euro för renovering av boxar i B-stallet samt 13.750 euro 
för förbättrad ljudanläggning. 
 
PAF´s förslag: 
Föreningen beviljas 25% i bidrag, dock högst 7.187 euro för renovering av boxar i B-
stallet samt för förbättrad ljudanläggning. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas 25% i bidrag, dock högst 7.187 euro för renovering av boxar i B-
stallet samt för förbättrad ljudanläggning. 
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43. Ålands 4H-distrikt r.f. 
Dnr ÅLR 2015/10312 
 

Beviljat 2014 Beviljat 2015 Ansökt 2016 PAF´s förslag 
- 4.880 4.500 4.500 

    
Medlemmar 

483 
 

448 
 

444 
 

 
Föreningen ansöker om 4.500 euro för inköp av kastflak för att förbättra 
gödselhanteringen i enlighet med uppställda miljömål. 
 
PAF´s förslag: 
Föreningen beviljas ett bidrag om 4.500 euro för inköp av kastflak för att förbättra 
gödselhanteringen i enlighet med uppställda miljömål, då detta ligger i linje med 
landskapsregeringens hållbarhetsstrategi. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Föreningen beviljas ett bidrag om 4.500 euro för inköp av kastflak för att förbättra 
gödselhanteringen i enlighet med uppställda miljömål, då detta ligger i linje med 
landskapsregeringens hållbarhetsstrategi. 
 
 
44. Skeppsföreningen Albanus r.f 
Dnr ÅLR 2015/10029 

Beviljat 2014 Beviljat 2015 Ansökt 2016 PAF´s förslag 
- 27.000 37.910 37.910 
    

Medlemmar 
- 

 
346 

 

 
 

 

     
Skeppsföreningen Albanus har för avsikt att överföra förverkligande av byggandet av 
galeasen Emilia till stiftelsen Emilia. För att skapa aktivitet i Sjökvartetet under många år 
planeras bygget att pågå 2016 - 2024. Totalkostnaden beräknas till 2.314.460 euro och 
föreningen söker om 25% i stöd för projektet. 
 
PAF´s förslag: 
Skeppsföreningen beviljas för hela projektperioden ett bidrag om 25 % dock högst 
578.615 euro för byggande av galeasen Emilia. Bidraget förutsätter att föreningen kan 
påvisa hur övrig finansiering av projektet ska lösas. Under år 2016 betalas maximalt 
37.910 euro av bidraget i enlighet med inlämnad budget för projektet.   
 
Landskapsregeringens beslut: 
Skeppsföreningen beviljas för hela projektperioden ett bidrag om 25 % dock högst 
578.615 euro för byggande av galeasen Emilia. Bidraget förutsätter att föreningen kan 
påvisa hur övrig finansiering av projektet ska lösas. Under år 2016 betalas, under 
förutsättning att ovannämnt villkor är uppfyllt, maximalt 37.910 euro av bidraget i 
enlighet med inlämnad budget för projektet.   
 
 
 
 
 
 



 14 (21) 
45. Mariehamns stad, avdelningen för kultur och fritid 
Dnr ÅLR 2015/10232 
 

Beviljat 2014 Beviljat 2015 Ansökt 2016 PAF´s förslag 
- 17.500 70.000 70.000 
    

    
     

Mariehamns stad, avdelningen för kultur och fritid, ansöker om 70.000 euro i bidrag för 
byte av tak på Islanda då det är från år 1994. Islandia är Ålands enda ishall. 
Totalkostnaden beräknas till 140.000 euro. 
 
PAF´s förslag: 
Mariehamns stad beviljas 50% i bidrag, dock högst 70.000 euro, för byte av tak på Islanda. 
Enligt utlåtande av Ålands Idrott är Islandia Ålands enda ishall och utgör förutsättning för 
verksamheten. För erhållande av 50% stöd krävs likabehandling av åländska föreningar 
gällande hyror samt att staden garanterar drifts- och underhållskostnader i 20 år. 
Renoveringsbidrag kan sökas vart 10 år. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Mariehamns stad beviljas 50% i bidrag, dock högst 70.000 euro, för byte av tak på Islanda. 
Enligt utlåtande av Ålands Idrott är Islandia Ålands enda ishall och utgör förutsättning för 
verksamheten. För erhållande av 50% stöd krävs likabehandling av åländska föreningar 
gällande hyror samt att staden garanterar drifts- och underhållskostnader i 20 år. 
Renoveringsbidrag kan sökas vart 10 år. 
 
 
45. Mariehamns stad, samhällstekniska avdelningen 
Dnr ÅLR 2015/10233 
 

Beviljat 2014 Beviljat 2015 Ansökt 2016 PAF´s förslag 
- - 90.000 45.000 

    
    

Mariehamns stad, samhällstekniska avdelningen, ansöker om bidrag för byggande av en 
skatebana i Miramarparken. Totalkostnaden beräknas vara 180.000 euro. 
 
PAF´s förslag: 
Mariehamns stad, samhällstekniska avdelningen, beviljas ett bidrag om 25%, dock högst 
45.000 euro, för byggande av en skatebana i Miramarparken. Enligt utlåtande från Ålands 
Idrott utgör en skatepark inte en idrottsanläggning, men kan anses har en positiv effekt på 
folkhälsan. För erhållande av stödet bör staden garantera drifts- och underhållskostnader i 
30 år. Renoveringsbidrag kan sökas vart 10 år. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Mariehamns stad, samhällstekniska avdelningen, beviljas ett bidrag om 25%, dock högst 
45.000 euro, för byggande av en skatebana i Miramarparken. Enligt utlåtande från Ålands 
Idrott utgör en skatepark inte en idrottsanläggning, men kan anses har en positiv effekt på 
folkhälsan. För erhållande av stödet bör staden garantera drifts- och underhållskostnader i 
30 år. Renoveringsbidrag kan sökas vart 10 år. 
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46. Mariehamns stad, avdelningen för kultur och fritid 
Dnr ÅLR 2015/10195, 10196 
 

Beviljat 2014 Beviljat 2015 Ansökt 2016 PAF´s förslag 
- 17.500 32.500 32.500 
    
    

     
Mariehamns stad ansöker om 32.500 euro i bidrag för utbyte av köldbärarpumpar samt 
renovering av ismaskin i Islandia. Totalkostnaden beräknas till 65.000 euro. 
 
PAF´s förslag: 
Mariehamns stad beviljas 50% i bidrag, dock max 32.500 euro, för utbyte av 
köldbärarpumpar samt renovering av ismaskin i Islandia. Enligt utlåtande från Ålands 
Idrott är Islandia Ålands enda ishall och utgör en förutsättning för verksamheten. För 
erhållande av 50% stöd krävs likabehandling av åländska föreningar gällande hyror samt 
att staden garanterar drifts- och underhållskostnader i 10 år. 
  
Landskapsregeringens beslut: 
Mariehamns stad beviljas 50% i bidrag, dock max 32.500 euro, för utbyte av 
köldbärarpumpar samt renovering av ismaskin i Islandia. Enligt utlåtande från Ålands 
Idrott är Islandia Ålands enda ishall och utgör en förutsättning för verksamheten. För 
erhållande av 50% stöd krävs likabehandling av åländska föreningar gällande hyror samt 
att staden garanterar drifts- och underhållskostnader i 10 år. 
 
 
47. Mariehamns stad, avdelningen för kultur och fritid 
Dnr ÅLR 2015/10197 
 

Beviljat 2014 Beviljat 2015 Ansökt 2016 PAF´s förslag 
- 17.500 5.000 2.500 

 
Mariehamn stad ansöker om 5.000 euro i bidrag för utegym till Backeberg och Ytternäs. 
Totalkostnaden beräknas till 10.000 euro. 
 
PAF´s förslag: 
Mariehamn stad beviljas 25% i bidrag, dock högst 2.500 euro, för utegym till Backeberg 
och Ytternäs. Enligt utlåtande från Ålands Idrott utgör ett utegym inte en 
idrottsanläggning, men kan anses har en positiv effekt på folkhälsan. För erhållande av 
stödet bör staden garantera drifts- och underhållskostnader i 10 år  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Mariehamn stad beviljas 25% i bidrag, dock högst 2.500 euro, för utegym till Backeberg 
och Ytternäs. Enligt utlåtande från Ålands Idrott utgör ett utegym inte en 
idrottsanläggning, men kan anses har en positiv effekt på folkhälsan. För erhållande av 
stödet bör staden garantera drifts- och underhållskostnader i 10 år.  
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48. Lemlands kommun 
Dnr ÅLR 2015/10432 
 

Beviljat 2014 Beviljat 2015 Ansökt 2016 PAF´s förslag 
- - 9.250 9.250 
    

    
     

Lemlands kommun ansöker om 9.250 euro i bidrag för byggande av ett utegym i Söderby. 
Ett utegym ses som positivt ur folkhälsoperspektiv och erbjuder möjlighet till 
spontanidrott. Totalkostnaden för projektet beräknas vara 37.000 euro. 
 
PAF´s förslag: 
Lemlands kommun beviljas ett bidrag om 25%, dock högst 9.250 euro, för byggande av ett 
utegym i Söderby. Enligt utlåtande från Ålands Idrott utgör ett utegym inte en 
idrottsanläggning, men kan anses har en positiv effekt på folkhälsan. För erhållande av 
stödet bör kommunen garantera drifts- och underhållskostnader i 10 år.  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Lemlands kommun beviljas ett bidrag om 25%, dock högst 9.250 euro, för byggande av ett 
utegym i Söderby. Enligt utlåtande från Ålands Idrott utgör ett utegym inte en 
idrottsanläggning, men kan anses har en positiv effekt på folkhälsan. För erhållande av 
stödet bör kommunen garantera drifts- och underhållskostnader i 10 år.  
 
 
49. Brändö kommun 
Dnr ÅLR 2015/10341 
 

Beviljat 2014 Beviljat 2015 Ansökt 2016 PAF´s förslag 
- - 15.000 3.750 
    

    
     

Brändö kommun ansöker om 15.000 euro i bidrag för byggande av en klättervägg i 
Brändöhallen. Totalkostnaden beräknas till 15.000 euro. 
 
PAF´s förslag: 
Brändö kommun beviljas 25% i bidrag, dock högst 3.750 euro, i bidrag för byggande av en 
klättervägg i Brändöhallen. Enligt utlåtande från Ålands Idrott utgör en klättervägg inte en 
idrottsanläggning, men kan anses har en positiv effekt på folkhälsan. För erhållande av 
stödet bör kommunen garantera drifts- och underhållskostnader i 10 år. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Brändö kommun beviljas 25% i bidrag, dock högst 3.750 euro, i bidrag för byggande av en 
klättervägg i Brändöhallen. Enligt utlåtande från Ålands Idrott utgör en klättervägg inte en 
idrottsanläggning, men kan anses har en positiv effekt på folkhälsan. För erhållande av 
stödet bör kommunen garantera drifts- och underhållskostnader i 10 år. 
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50. Ålands Motorklubb r.f. 
Dnr ÅLR 2015/10430 
 

Beviljat 2014 Beviljat 2015 Ansökt 2016 PAF´s förslag 
- 33.798 5.494 5.494 
    

Medlemmar 
- 

 
341 

 

 
614 

 

     
Ålands Motorklubb r.f. ansöker om 5.494 euro för renovering av kiosk/verkstad samt 
inköp av container för förvaring av gocart-bilar. Totalkostnaden beräknas till 21.976 euro. 
 
PAF´s förslag: 
Ålands Motorklubb r.f. beviljas 25%, dock högst 5.494 euro, i bidrag för renovering av 
kiosk/verkstad samt inköp av container för förvaring av gocart-bilar. Enligt utlåtande från 
Ålands Idrott utgör inte renovering av kiosk/verkstad samt inköp av container en 
förutsättning för verksamheten. För erhållande av stödet bör föreningen garantera drifts- 
och underhållskostnader i 10 år.  
 
Landskapsregeringens beslut: 
Ålands Motorklubb r.f. beviljas 25%, dock högst 5.494 euro, i bidrag för renovering av 
kiosk/verkstad samt inköp av container för förvaring av gocart-bilar. Enligt utlåtande från 
Ålands Idrott utgör inte renovering av kiosk/verkstad samt inköp av container en 
förutsättning för verksamheten. För erhållande av stödet bör föreningen garantera drifts- 
och underhållskostnader i 10 år. 
 
 
51. Åländska Segelsällskapet r.f. 
Dnr ÅLR 2015/11426 
 

Beviljat 2014 Beviljat 2015 Ansökt 2016 PAF´s förslag 
-  19.225 9.612 
    

Medlemmar 
- 

 
1.073 

 

 
1.087 

 

     
Ålands Segelsällskap r.f . ansöker om 19.225 euro i bidrag för byggande av ponton och 
jolleramp på Rödhamn. Totalkostnaden beräknas till 38.450 euro. 
 
PAF´s förslag: 
Ålands Segelsällskap r.f . beviljas 25%, dock högst 9.162 euro, i bidrag för byggande av 
ponton och jolleramp på Rödhamn. Enligt utlåtande från Ålands Idrott utgör jolleramp och 
ponton en förutsättning för verksamheten. För erhållande av stödet bör föreningen 
garantera drifts- och underhållskostnader i 15 år. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Ålands Segelsällskap r.f . beviljas 25%, dock högst 9.162 euro, i bidrag för byggande av 
ponton och jolleramp på Rödhamn. Enligt utlåtande från Ålands Idrott utgör jolleramp och 
ponton en förutsättning för verksamheten. För erhållande av stödet bör föreningen 
garantera drifts- och underhållskostnader i 15 år. 
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52. Ålands Sportskytteförening r.f. 
Dnr ÅLR 2015/11491 
 

Beviljat 2014 Beviljat 2015 Ansökt 2016 PAF´s förslag 
-  14.995 14.995 
    

Medlemmar 
- 

 
149 

 

 
154 

 

     
Ålands Sportskytteförening r.f . ansöker om 14.995 euro i bidrag för inköp av elektronisk 
markeringsutrustning för att kunna motsvara kraven på nationella och internationella 
tävlingar. Totalkostnaden beräknas till 29.990 euro. 
 
PAF´s förslag: 
Ålands Sportskytteförening r.f . beviljas 50%, dock högst 14.995 euro, i bidrag för inköp 
av elektronisk markeringsutrustning. Enligt utlåtande från Ålands Idrott utgör elektronisk 
markeringsutrustning en förutsättning för verksamheten. För erhållande av stödet bör 
föreningen garantera drifts- och underhållskostnader i 10 år. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Ålands Sportskytteförening r.f . beviljas 50%, dock högst 14.995 euro, i bidrag för inköp 
av elektronisk markeringsutrustning. Enligt utlåtande från Ålands Idrott utgör elektronisk 
markeringsutrustning en förutsättning för verksamheten. För erhållande av stödet bör 
föreningen garantera drifts- och underhållskostnader i 10 år. 
 
 
53. Ålands fackliga semesterorganisation r.f. 
Dnr ÅLR 2015/11635 
 

Beviljat 2014 Beviljat 2015 Ansökt 2016 PAF´s förslag 
-  4.075 2.037 
    

Medlemmar 
- 

 
- 
 

 
2.970 

 

     
Ålands fackliga semesterorganisation r.f. ansöker om 4.075 euro i bidrag för inköp av båt, 
snurra, samt slipning av golv och byta av dörr till bastu. Totalkostnaden beräknas till 
8.150 euro. 
 
PAF´s förslag: 
Ålands fackliga semesterorganisation r.f. beviljas 25%, dock högst 2.037 euro i bidrag för 
inköp av båt, snurra, samt slipning av golv och byta av dörr till bastu. För erhållande av 
stödet bör föreningen garantera drifts- och underhållskostnader i 10 år. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Ålands fackliga semesterorganisation r.f. beviljas 25%, dock högst 2.037 euro i bidrag för 
inköp av båt, snurra, samt slipning av golv och byta av dörr till bastu. För erhållande av 
stödet bör föreningen garantera drifts- och underhållskostnader i 10 år. 
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54 Finlands Röda kors, Mariehamns avdelningen 
Dnr ÅLR 2015/11636 
 

Beviljat 2014 Beviljat 2015 Ansökt 2016 PAF´s förslag 
-  30.000 13.750 
    

Medlemmar 
- 

 
385 

 

 
605 

 

 

     
Finlands Röda Kors, Mariehamns avdelningen ansöker om 30.000 euro i bidrag för byta 
av armatur i Röda korsgården i energibesparingssyfte. Totalkostnaden beräknas till 55.000 
euro. 
 
PAF´s förslag: 
Finlands Röda Kors, Mariehamns avdelningen, beviljas 25% i bidrag, dock högst 13.750 
euro, för byte av armatur i Röda korsgården i energibesparingssyfte. För erhållande av 
stödet bör föreningen garantera drifts- och underhållskostnader i 10 år. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Finlands Röda Kors, Mariehamns avdelningen, beviljas 25% i bidrag, dock högst 13.750 
euro, för byte av armatur i Röda korsgården i energibesparingssyfte. För erhållande av 
stödet bör föreningen garantera drifts- och underhållskostnader i 10 år. 
 
 
55. Skeppsföreningen Albanus r.f. 
Dnr ÅLR 2015/12132 
 

Beviljat 2014 Beviljat 2015 Ansökt 2016 PAF´s förslag 
-  15.330 15.330 
    

Medlemmar 
- 

 
346 

 

 
- 
 

 

     
Skeppsföreningen Albanus r.f. ansöker om 15.330 euro i bidrag för förnyande av segel 
samt renovering av motorn. Totalkostnaden beräknas till 30.665 euro. 
 
PAF´s förslag: 
Skeppsföreningen Albanus r.f. beviljas 50%, dock högst 15.330 euro i bidrag för 
förnyande av segel samt renovering av motorn. För erhållande av stödet bör föreningen 
garantera drifts- och underhållskostnader i 10 år. 
 
Landskapsregeringens beslut: 
Skeppsföreningen Albanus r.f. beviljas 50%, dock högst 15.330 euro i bidrag för 
förnyande av segel samt renovering av motorn. För erhållande av stödet bör föreningen 
garantera drifts- och underhållskostnader i 10 år. 
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56. Till landskapsregeringens disposition 
 

Beviljat 2014 Beviljat 2015 Återstår  2016 PAF´s förslag 
1.513.995 

återstår 
1.205.065 

90.440 
återstår 
90.440 

540.903 
 

540.903 

    
    

För senare fördelning reserveras 540.903 euro att utges som bidrag för aktivitetsfrämjande, 
sysselsättningsskapande samt energieffektiverande projekt eller andra investeringar som 
faller inom ramen för principer för fördelning av penningautomatmedel. 
 
 
Mom. 35000 Evenemangsbidrag ur penningautomatmedel 100.000 
 
70. Till landskapsregeringens disposition 
 

Återstår 2014 Återstår 2015 Beviljat 2016 PAF´s förslag 
0 20.100 100.000 100.000 

    
    

För senare fördelning reserveras 100.000 euro att utges som evenemangsbidrag enligt de 
av landskapsregeringen den 4 juni 2009 antagna principerna för beviljandet av 
evenemangsbidrag för att främja satsningen på nya eller befintliga evenemang under ett 
uppbyggnads- eller utvecklingsskede, som har positiv effekt för besöksnäringen, ökar 
antalet övernattningar och inresande till Åland. Principerna tillämpas även för under 
tidigare år beviljade anslag. Ansökningstidpunkten för varje enskilt evenemang bör 
anpassas så att en god framförhållning (2-3 månader före) finns mellan 
ansökningstidpunkt och evenemang. 
 
 
 
Mom. 935010  Lån ur penningautomatmedel 

 
 

9.784.000 
80. Ålands Motorklubb r.f. 
Dnr ÅLR 2015/10430 
 

Beviljat 2014 Beviljat 2015 Ansökt 2016 PAF´s förslag 
- 33.798 10.998 10.998 
    

Medlemmar 
- 

 
341 

 

 
614 

 

     
Ålands Motorklubb r.f. ansöker om 10.998 euro i lån för renovering av kiosk/verkstad 
samt inköp av container för förvaring. Totalkostnaden beräknas till 21.976 euro. 
 
PAF´s förslag: 
Ålands Motorklubb r.f. beviljas 50%, dock högst 10.998 euro, i lån för renovering av 
kiosk/verkstad samt inköp av container för förvaring. Enligt utlåtande från Ålands Idrott 
utgör inte renovering av kiosk/verkstad samt inköp av container en förutsättning för 
verksamheten.  
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Landskapsregeringens beslut: 
Ålands Motorklubb r.f. beviljas 50%, dock högst 10.998 euro, i lån för renovering av 
kiosk/verkstad samt inköp av container för förvaring. Enligt utlåtande från Ålands Idrott 
utgör inte renovering av kiosk/verkstad samt inköp av container en förutsättning för 
verksamheten.  
 
 
81. Till landskapsregeringens disposition 
 

Återstår 2014 Återstår 2015 Återstår 2016 PAF´s förslag 
645.000 
återstår 

1.504.500 9.773.002 9.773.002 

645.000 1.504.500   
    

För senare fördelning reserveras 9.773.002 euro att utges som lån för aktivitetsfrämjande, 
sysselsättningsskapande samt energieffektiverande projekt. Lånen kan även utges för 
socialvårdsanläggningar, idrottsanläggningar och liknande projekt. 
 
Lånen utges åt kommuner samt mot betryggande säkerhet åt föreningar och 
sammanslutningar. 
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