PROJEKT- OCH VERKSAMHETSBIDRAG
- satsning på flickor och damer

§ 1 Bakgrund
Ålands Fotbollförbund (ÅFF) avser fördela 25 000 euro extra medel för projekt- och
verksamhetsbidrag till de åländska föreningarna 2019-2021, det vill säga drygt 8300 euro per år.
År 2018 var 73% av alla fotbollsspelare pojkar/män, 93% av alla registrerade tränare är män och
93% av alla licensierade domare är män på Åland
ÅFF gör därför en riktad satsning på att öka antalet flick- och damspelare på Åland, få fler
utbildade kvinnliga tränare, ledare och domare under åren 2019-2021.
Det är ett treårigt projekt där ÅFF delar ut ekonomiska bidrag för projekt och utökat
verksamhetsstöd för satsningar som främjar utvecklingen inom flick- och damfotbollen på Åland.

§ 2 Ändamål
Syftet med satsningen är att hitta bärkraftiga och långsiktiga ändamål för att på sikt öka antalet
flick- och damspelare på Åland, få fler utbildade kvinnliga tränare, ledare och domare under åren
2019-2021.
Målet är att få med så många flickor och damer att pröva på, börja med och spela fotboll så
länge som möjligt.
ÅFF beviljar ekonomiskt stöd till projekt, som har potential att på sikt övergå till en ordinarie
fotbollsverksamhet, samt ge ekonomiskt stöd för utökad verksamhetsutveckling inom redan
befintlig flick- och damfotboll. ÅFF eftersträvar till att merparten av projekten och utökat
verksamhetsstöd är långsiktiga.

Det ekonomiska bidraget ska:
a) stötta väl utvalda idéer och projekt som främjar flickfotbollen på Åland.
b) varje år stötta ett flertal olika projekt och föreningar så att medlen får en bred spridning.
Det ekonomiska bidraget från ÅFF kan uppgå till maximalt 75% av kostnaden för satsningen,
resterande del ska finansieras av ansökande förening(ar).

§ 3 Riktlinjer
Det är huvudsakligen föreningarna själva som definierar och ansöker om ett ekonomiskt bidrag. I
ansökan ska finnas en kort beskrivning av projektet eller verksamhetsutvecklingen för flick- och
damfotboll på Åland samt en budget.
Det ekonomiska stödet beviljas för ett år i taget, men långsiktiga projekt eller
verksamhetsutveckling för flick- och damfotbollen som visat goda resultat har stor möjlighet att få
fortsatt ekonomiskt stöd.
Grundläggande för att kunna bevilja bidrag är att föreningens och/eller projektets verksamhet
följer ÅFF:s grundläggande riktlinjer.

§ 4 Ansökningsprocessen
De som kan ansöka om medel är föreningar som är anslutna till Ålands Fotbollförbund.
Ansökningar för 2019 ska skickas in senast den 30 september 2019 till ÅFF:s kansli och bereds
därefter av en utsedd ÅFF-kommitté samt att ÅFF:s styrelse beslutar om beviljade medel.
Ansökningar för 2019 kan även gälla retroaktivt (redan startade satsningar inom flick- och
damfotbollen) och ansökningarna kan göras per år eller före hela programperioden 2019-2021.
Ekonomiskt stöd beviljas så länge det finns beviljade medel kvar att dela ut.
Ansökningar för följande års verksamhet kan skickas in till ÅFF kansli före den sista december.
Eventuella extra ansökningar efter det ska ske minst 3 månader före planerad projekt- och
verksamhetsstart.

§ 5 Beredning av inkomna ansökningar
Alla inkomna ansökningar bereds av ÅFF-utsedd kommitté som avgör vilka ansökningar som
föreslås erhålla ekonomiskt stöd medan ÅFF:s styrelse slutligen godkänner kommitténs förslag.
Kommittén består av ÅFF:s ordförande, varsin representant från ÅFF:s tre regionföreningar,
ÅU-representant, Susann Simolin och ÅFF:s sportchef.

§ 6 Utbetalning av medel
Utbetalningar av årliga medel sker till sökande föreningar snarast efter godkännande av ÅFF:s
styrelse.

§ 7 Uppföljning
Alla beslutade projekt- och verksamheter som kommittén beslutat att tillföra ekonomiska medel
för ska följas upp och dokumenteras av föreningar som erhållit ekonomiskt stöd från ÅFF, vilket
sker senast 31 december.
I dokumentationen bör framkomma hur föreningarna aktiverat och ökat antalet flick- och
damspelare samt fått fler utbildade kvinnliga tränare, ledare och domare på Åland.
ÅFF utvärderar därefter dokumentationen.

