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Nr 22 

Fördelning av 2021 års beräknade nettoavkastning av 

penningautomatmedel som understöd för 

miljöverksamhet  

Dnr enligt bilaga S422E08 

33 S4 

Beslut 

Efter att ha tagit del av fördelningsrådets förslag i ärendet fördelas rubricerade medel 

enligt bilaga S422E08. 

 



 

 

  

 

==================================================================== 

BESLUT OM FÖRDELNING AV 2021 ÅRS BERÄKNADE AVKASTNING AV PENNINGAUTOMATMEDEL  

===================================================================== 

 

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR MILJÖVERKSAMHET 

 

UNDERSTÖD FÖR MILJÖVERKSAMHET - BUDGETMOMENT 44520   600.000 euro 

 

 

Ärende nr 22 

15. Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid r.s. (Östersjöfonden) (Dnr ÅLR 2021/8796) 

 

Beviljat 2021  Ansökt 2022  PAF:s förslag  Beslut  

6 000 euro  10 000 euro  8 000 euro  6 000 euro 

 

Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid r.s. (Östersjöfonden) ansöker om 10 000 euro för 

verksamheten och för att verka som resurs i Östersjö-, miljö- och hållbarhetsfrågor under 2022.  

Östersjöfonden stöder landskapsregeringens arbete för ett hållbart Åland, arbetet för våra 

vattendrag och Östersjön och för att synliggöra Åland i dessa frågor för hela regionen. Fonden kan med stöd 

av Paf-medel arrangera olika typer av evenemang som syftar till att öka förståelsen för Östersjö- och 

miljöfrågor samt skapa nätverk mellan olika aktörer på Åland och i regionen, exempelvis genom Östersjöns 

dag, seminarium med årets pristagare i samband med Östersjöfondens prisutdelning samt deltagande i 

viktiga Östersjörelaterade evenemang i regionen. Östersjöfonden deltar aktivt i och bidrar med sin 

sakkunskap till det åländska samhällets hållbarhetsarbete, exempelvis genom en aktiv roll i nätverket Bärkraft 

och föreningen bärkraft.ax samt genom samarbetet med Ålands naturskola kring Östersjöfondens 

naturskolklasser. 

 Stiftelsen har en deltidsanställd VD (80 %).  

   

Fördelningsrådets förslag: 

Fördelningsrådet föreslår att Östersjöfonden beviljas 8 000 euro för verksamheten under 2022. 

 

Landskapsregeringens beslut: 

Landskapsregeringen beslutar bevilja Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid r.s. 6 000 euro för den 

ordinarie verksamheten under 2022. 

 

Bilaga S422E08 


