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Förbundets verksamhetsidé, syfte och
verksamhetsformer
Ålands fotbollförbund (ÅFF) är fotbollens takorganisation och vår verksamhetsidé är att ge
alla förutsättningar att utöva fotboll på olika nivåer. Vi finns till för våra medlemsföreningar
och bistår dem utifrån deras behov. ÅFF arbetar på alla nivåer för att öka intresset för fotboll
på Åland.
Förbundet är medlem av Finlands Bollförbund r.f. och verkar inom det område som
bollförbundets styrelse fastställt.
Förbundets syfte och verksamhetsformer
Förbundets syfte är att övervaka och leda utvecklingen av fotbollssporten inom det område
som förbundet fastställt som dess verksamhetsområde och att utgöra föreningsbandet
mellan sina i föreningsregistret inskrivna medlemmar, som upptar fotboll på sitt program.
Föreningen förverkligar sitt syfte genom att (utdrag ur stadgarna);
1) medelst uppslag och råd stödja stiftandet av nya medlemsföreningar som bedriver
fotbollssport och stärka redan verksamma medlemsföreningars arbete;
2) avgöra meningsskiljaktigheter rörande tävlingar inom sitt verksamhetsområde i enlighet
med Finlands Bollförbund r.f:s regler;
3) anordna Åländska Mästerskap (ÅM), även som nationella och internationella tävlingar;
4) främja och övervaka fysisk och andlig fostran bland sina medlemsföreningar inom sitt
verksamhetsområde;
5) som högsta organ inom sitt verksamhetsområde övervaka utvecklingen av fotbollsporten;
6) upprätthålla ett kansli med personal inom sitt verksamhetsområde;
7) bistå vid anskaffning av understöd och stipendier inom sitt verksamhetsområde.
Föreningen kan förvärva och besitta lös och fast egendom samt förlägga publikationer; samt
8) främja utvecklingen av amatör- , skol- och arbetsplatsfotbollsverksamhet och anordna
därtill hörande tävlingar inom sitt verksamhetsområde.
ÅFF samarbetar och fungerar som en länk mellan våra medlemsföreningar och bland annat
övriga distrikt i Finland, Finlands Bollförbund, Upplands Fotbollförbund, Svenska
Fotbollförbundet och Ålands Idrott.
Förbundet har idag 11 medlemsföreningar och antalet sammanlagda lag är ca 85, i olika
åldrar och serier. Det finns varje år ca 1000 licensierade fotbollsspelare och ca 500 motionsfotbolls- och futsalspelare. Det finns ca 150 registrerade tränare och ledare i föreningarna
och ytterligare många fler ideella personer som hjälper till kring lagen. Domarverksamheten
har ca 30 aktiva seniordomare samt ett tjugotal yngre domare.
ÅFF:s medlemsföreningar: IFK Mariehamn, Jomala IK, Lemlands IF, Hammarlands IK,
Eckerö IK, FC Åland, IF Finströmskamraterna, IF Fram, Sunds IF, Åland United och Ålands
Fotbolldomare.
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1. Fotbollens finansiering
Ålands Fotbollförbund (ÅFF) och dess medlemsföreningar erhåller varje år bidrag från
Ålands Idrott. Förbundet söker för sig och medlemsföreningar för sig.

Basbelopp för ordinarie verksamhet från Ålands Idrott till ÅFF.
●

Ålands fotbollförbund ansöker om 125 835 € för 2022.

ÅFF erhåller ett årligt bidrag på ca 25 000 € från Finlands Bollförbund, vilket fördelas till
föreningarna i enlighet med avtalet med Finlands Bollförbund. Det noteras att avtalet upphör
i juni 2022, varefter ett nytt avtal avses ingås.
ÅFF administrerar för Finlands Bollförbund i deras licenssystem “Pelipaikka” och får ca
9000 € varje år för licenser och spelarövergångar, samt att vi har övriga egna intäkter på ca
26 200€ från deltagaravgifter för utbildningar, korpen, futsal, ÅM, Poolspel, som sedan
motsvaras av kostnader för inköpta tjänster mm som behövs för att driva dessa, d v s det är ett
nollsummespel ur ÅFFs perspektiv.
Verksamhetskostnader
- ÅFF Personal - och administration
- Domaransvar, coachning och utveckling
- Kanslihyra kanslimaterial, telefon, IT, hemsida,
- Försäkringar
- Redovisningstjänster (Nova Alandia)
- Styrelse- utskott och möteskostnader
- Utbilda utbildare
- Övrigt

41 500 €
34 000 €
14 300 €
10 000 €
6 000 €
5 000 €
5 000 €
4 555 €

(inkl omkostnader)

Totalt: 120 355 €
Projekt
-

Jämställdhet fortsättning/utveckling på det som på startats hösten 2021. Separat
verksamhetsplan. Kompletteras efter utvärdering av pågående arbete, samt börja
med övriga punkter i planen som bifogas separat.
Uppskattad budget för år 2022 = 3000 €

-

Domarakademi för unga domare.
Separat verksamhetsplan.
Uppskattad budget för år 2022 = 2480 €
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2. Organisation
ÅFF:s övergripande funktion är att finnas till för medlemsföreningarna samt att hjälpa till med
utvecklingen av åländsk fotboll på hela Åland.
ÅFF styrelse
ÅFF har en styrelse bestående av ordförande och 10 styrelsemedlemmar med personliga
suppleanter, där samtliga aktiva föreningar är representerade. Det finns i dagsläget följande
aktiva utskott inom styrelsen:
●

Verkställande utskott

●

Ekonomi- och verksamhetsutskott

●

Tävlingsutskott

●

Domarutskott (ÅFD)

●

Jämställdhetsutskott

●

Utbildningsutskott

Helt utanför styrelsen;
●

Disciplinutskott

Anställda och annan anlitad personal
ÅFF har en administrativ tjänst, sportchef, på kansliet på 100 procent bl a med följande
uppgifter:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ekonomi; löner, domararvoden, fakturor, budgetar, bokslut med Nova, ansökningar
bidrag
Styrelse- utskott- och årsmöten; verksamhetsplaner, barn- ungdomsriktlinjer, stadgar,
kallelser, möten, protokoll, skrivelser mm
Tävlingsverksamheten på Åland, Upplandsserien och serier i Finland
TASO, tävlingssystemet på Åland och Finland. Egna serier/tävlingar samt hjälpa
föreningar/lag.
Spelplats (Pelipaikka), hjälpa föreningarna
Domarverksamhet; arvoden, samarbete domaransvarig och domarklubb
Kontaktperson generellt till FBF, Västra Finlands Region och SvFF och dess distrikt
Kontaktperson generellt till Ålands Idrott
Övergripande ansvar i organisationen för specialidrottsträningen vid Ålands lyceum
samt Yrkesgymnasiet
Samordnare av “Region Åland”, enligt kommande beslut
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Samordnare förbundslag (internationell verksamhet) de år vi har verksamhet
Samordnare gällande utveckling av barn- och ungdomsverksamheten generellt
Samordnare utbildningar
Samordnare tekniktävlingar (Åland och Finland)
Samordnare poolspel och vinterserie för barn (sommar och vinter)
Samordnare Futsal (inomhusfotboll) junior och senior (tävlingsutskott ansvarar för
regelverk)
Samordnare Åländska fotbollskorpen (tävlingsutskott ansvarar för regelverk)
Samordnare skolidrottsdagar
Samordnare skolcuper/andra skolevenemang
All stars, fair play, trygg idrott

Domaransvarig/coach/tillsättare
Anställdes på 60% från och med den 1.1.2021 och arbetar med bl a följande:
●

Övergripande administrativa ansvaret för ÅFF:s domarverksamhet, TASO, och
information
● Kontinuerlig dialog med förbundets sportchef och övrig personal
● Hålla sportchefen informerad kring aktuella ärenden
● Tillsammans med sportchefen ansvara för ärenden som berör tävlingsfrågor
● God kontakt med Ålands Fotbolldomares (ÅFD) styrelse
● Årligen ta fram förslag till ÅFF:s verksamhetsplan och budget, samt årsberättelse
● Ansvara för ÅFF:s kommunikation gällande domarsidan
● Fungera som medlem i arbets- och projektgrupper på uppdrag av styrelsen
● Kontaktperson från ÅFF:s sida när det gäller domarverksamhet inom förbundets
ansvarsområde. Fungera som ÅFF:s kontaktperson i kontakterna gentemot Finlands
Bollförbunds (FBF) domaransvariga, Finlands övriga regioners domaransvariga och
Upplands domaransvariga
● Domartillsättning i ÅM/Ålandsserien- och i de serier som åländska lag delar i
○ Vid behov hjälpa till med tillsättningen i andra ÅFF-arrangerade tävlingar,
samt medlemsföreningarnas officiella turneringar
● Domarcoachning och utbildning
○ Kartlägga domarbehovet hos ÅFF:s medlemsföreningar, skapa en
utbildningsplan för spelledare, tillsammans med dem
○ Utbilda nya domare, följa upp dem under deras första matcher, följa upp
deras utveckling, samt ha kontinuerlig kontakt med domarna under säsong
○ Utbilda våra redan aktiva domare, genomföra FBF:s domartester och placera
de åländska domarna på rätt nivå, följa upp deras utveckling, samt ha
kontinuerlig kontakt med domarna under säsong
○ Utbilda alla domare i TASO-systemet och fungera som bollplank till domarna
tills de kan systemet
○ Utbilda futsaldomare och följa upp dem under deras första matcher, följa upp
deras utveckling, samt ha kontinuerlig kontakt med domarna under säsong
○ Övriga utbildningstillfällen efter behov (enligt verksamhetsplan)
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3. Skol- och daghemsfotboll
●
●
●
●

skolidrottsdagar för lågstadier i samarbete med Ålands Idrott vad gäller fotbollen,
två dagar i maj och två dagar september.
skolcuper eller andra skolevenemang då det arrangeras
vid behov hjälpa föreningarna med fotbollslektioner på daghem och skolor, för att
locka fler barn till fotbollen och inspirera klasslärare/idrottslärare
övergripande ansvar för specialidrottsträningen vid Ålands lyceum samt
Yrkesgymnasiet

4. Kursverksamhet och tränarutbildning
ÅFF strävar hela tiden efter att utveckla den åländska fotbollen. Detta bland annat genom att
regelbundet ut- och fortbilda våra fotbollsföreningars organisationer och tränare/ledare.
ÅFF följer, sedan slutet av 2019, Finlands Bollförbunds tränarutbildningsstege, vilket har
medfört en väldigt stor omställning. Den nya tränarutbildningen kräver mer resurser, både
personellt och ekonomiskt. Från att ha arrangerat en grundkurs i året a´16 timmar med en
utbildare, till nu en startkurs a´50 timmar, åldersrelaterad 8-11 år a´50 timmar samt fem
temakurser a´16 timmar, målvaktstränare (barnlag) 20 timmar och därefter UEFA C a´120
timmar.
Till detta krävs även fler handledarutbildningar.. ÅFF sportchef är med i koordinering,
planering och organisation.
ÅFF personal deltar själva och uppmuntrar också våra medlemsföreningar att delta på
fristående fort- och utbildningar, som andra organisationer anordnar.
Domarutbildningar och spelledarutbildningar arrangeras året runt efter behov. Utbildningarna
hålls både centralt och ute hos medlemsföreningar.
Tränarkurser- och ledarkurser;
●

En startkurs, 50 timmar

●

Fotbollsträning för barn, 50 timmar

●

En temakurs teknik, 16 timmar

●

En av de andra temakurserna - om det finns på svenska

●

En D-målvaktstränarkurs (barntränare) - finns inte på svenska ännu

●

En UEFA C och en UEFA B kurs tillsammans med andra svenskspråkiga föreningar
och regioner. (UEFA A och UEFA PRO hålls i FBF:s regi)
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●

Specialkurser för kvinnliga tränare och ledare (jämställdhet)

Spelledar- och domarkurser;
●

Mentorskap/coachning till spelledare och domare, regelbunden verksamhet

●

Minst tre spelledarkurser tillfällen, 3-4 timmar per kurs

●

Minst tre grundkurser, 16 timmar per kurs

●

Minst en grundkurs för fd seniorspelare, 10 timmar per kurs

●

Minst tre fortsättningskurser, 3-4 timmar per kurs, samt fyra-fem löp testtillfällen, 1-2
timmar per tillfälle

●

Domarkontrollantutbildning, 8 timmar per kurs, samt coachning av dessa

●

Minst en futsaldomarkurs, 10 timmar per kurs

●

Minst två specialdomarkurser för tjejer- och damer, 16 timmar per kurs

●

Minst fyra utbildningskvällar med olika teman (t ex tacklingar, rörelsemönster,
ledarskap, hands osv), 3-4 timmar per tillfälle

●

Fysisk aktivitetsgrupp för domarna, en gång i veckan under försäsongen. Träna som
en domare.

●

Akademiverksamhet - börjar som projekt, se separat ansökan.
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5. Tävlingsverksamhet
ÅFF strävar till att ha en så bred tävlingsverksamhet som möjligt i alla åldersklasser för de
åländska lagen.
ÅFF bedriver följande tävlingsverksamhet:
●

Barnserie 7-12 åringar, poolspel sommar (utan resultat).
Runt 65 lag deltar varje år och de fyra yngsta åldersklasserna spelar i turneringsform,
6 omgångar per åldersklass. Ca 600 matcher spelas.
De två äldsta åldersklasserna spelar i omgångar med 2-4 lag, ca 30 omgångar totalt
och 120 matcher spelas totalt för dessa.

●

Barnserie 7-12 åringar, poolspel vinter (utan resultat)
Runt 50 lag deltar varje år och detta spelas under fyra helger mellan november mars och ca 400 matcher spelas.

●

Tekniktävling (ÅM) och medarrangör för de finländska mästerskapen

●

Åländska mästerskapen för ungdom och seniorer alternativt Åländsk serie för äldre
ungdomslag och seniorer

●

Åländska Fotbollskorpen för en motionsserie för damer och herrar, ca 80% är över 18
år. ÅFF ansvarar för regelverket, men medlemsförening eller anlitad person driver
serien. Varje år deltar runt 150 damer 400 herrar. Serien drivs dock till
självkostnadspris för deltagande lag.

●

Futsal - åländsk serie vintertid, för ungdomar, senast med 7 pojklag och seniorer,
senast med 6 herrlag och 4 damlag. ÅFF ansvarar för regelverket, men
medlemsförening eller anlitad person driver serien.

●

Turneringsverksamhet som arrangeras av medlemsföreningar sanktioneras av ÅFF.
Turneringarna på Åland är väldigt populära och lockar tusentals spelare, tränare,
ledare, föräldrar och övriga till Åland och är därmed väldigt viktiga för hela det
åländska samhället

●

Seriefotboll från ålder 12/13-års ålder till seniornivå både på flick- och pojksidan samt
damer och herrar, både i Upplandsserien och i det finländska seriesystemet, som
arrangeras av Upplands Fotbollförbund och Finlands Bollförbund
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