
KUL TUR UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

7/1984-85 med anledning av ltm Ray Söder

holms m.fl. hemstäUnlngsmotion till land

skapsstyrelsen om utredning av den åländska 

idrottens administration. 

Landstinget har den 23 november 1984 inbegärt kulturutskottets utlåtande över nämnda 

motion. Utskottet, som i ärendet hört förre delegaten i IAAF:s tekniska kommitte Nils 

Dahlman, ordföranden i Ålands idrottsdistrikt Stig Donning, kontaktmannen i arbets

gruppen för Inter-Island Games Dick Ekström och representanten för Ålands 

VolleyboHförbund Torsten Wikstrand, får med anledning härav anföra följande. 

I motionen efterlyses en undersökning av möjlighetE'>rna att inordna all idrottsverksamhet 

under en takorganisation som ett led i upprättandet av Åland som en egen idrottsnation, 

vilket gör landskapet och självstyrelsen ännu mer kända. Dessutom anser motionärerna 

att en åländsk landslagstrupp redan sommaren 1985 bör delta i de s.k. små.öarnas 

olympiska spel på ön Isle of Man. 

I landskapet finns ett stort antal idrottsföreningar med verksamhet inom olika idrotts

grenar. Vissa av idrottsföreningarna utgör samtidigt s.k. spedalididrottsföreningar och 

tillhör inte någon takorganisation. Andra idrottsföreningar däremot tillhör 

takorganisationer som t.ex. Ålands idrottsdistrikt (ÅID) och Ålands bolfdistrikt (ÅBD). 

Inom lagsporterna företräder de olika idrottsföreningarna sig själva när de tävlar utanför 

Åland, men i individuella grenar uppträder idrottsutövarna under beteckningen IF ÅJand. 

Någon gemensam takorganisation för den åländska idrotten finns dock inte. 

Kulturutskottet anser i likhet med motionärerna att en så.dan takorganisation för den 

åländska idrotten skulle innebära att resurserna bättre kunde utnyttjas samtidigt som det 

skulle innebära att idrottsutövarna kunde representera hela Åland när de uppträder 

utanför landskapet. 

Vad gäller den fortsatta utvecklingen mot en egen åländsk idrottsnation är utskottet inte 

berett att gå lika långt som motionärerna. Utskottet befarar nämligen att en sådan ut

veckling kunde innebära försämringar i relationerna till idrottsorganisationer och -

utövare i riket och därigenom verka hämmande på den åländska idrotten genom att de 

möjligheter till utbildning och träning som nu erb_juds i riket i så fall eventuellt inte 

skulle till buds i fortsättningen. 

Utskottet har inte funnit att detta skulle förhindra ett deltagande i Inter-Island Games 

som ordnas för första gången sommaren 1985 på Isle of Man utan ställer sig positivt till 

ett sådant deltagande. I sammanhanget kan också nämnas att de internationella reglerna 
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för deltagande i olympiska spelen i och för sig inte innehåller några hinder mot att ett 

självstyrt område som Åland skulle uppträda under egen flagga. 

Kulturutskottet anser att bildandet av en enda takorganisation för den åländska idrotten 

på allt sätt skulle vara tiH fördel för landskapet och anser därför att landskapsstyrelsen 

bör verka för att ågärder vidtas i syfte att upprätta en gemensam takorganisation för 

idrotten i landskapet. 

Landstingsledamoten Lindholm har anmält avvikande åsikt eftersom hon anser att mo

tionen borde ha godkänts. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 15 januari 1985. 

att Landstinget med förkastande av hem

ställningsmotionen nr 7I1984-85 bringar 

betänkandets motivering till Jandskapssty

relsens kännedom. 

På kulturutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Björklund, v.ordf. Sundberg, leda

möt. Fagerholm, Lindholm och Lund. 


