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UTLÅTANDE 

   

Förvaltningsdomstolen har inbegärt ett utlåtande med anledning av det 

besvär som föreningen Ålands Amatörastronomer r.f har inlämnat mot 

beslutet som Ålands kulturdelegation tog vid mötet den 31 januari 2019 

gällande landskapsunderstöd för kulturell verksamhet 2019. 

 
Enligt landskapslagen LL (1996:53) om Ålands kulturdelegation kan ett 

beslut som kulturdelegationen fattat, överklagas hos Ålands 

förvaltningsdomstol, enbart avseende lagligheten.  

 

Det kan konstateras att kulturdelegationens möte av den 31 januari var 

lagligen sammankallat och beslutfört. Kallelsen med föredragningslista 

var ledamöterna tillhanda per e-post den 24 januari, enligt reglementet 

skall handlingarna vara delegationen tillhanda senast tre dagar före 

mötet.  

Mötet var beslutfört då 7 ledamöter, varav 1 suppleant deltog i mötet. 

Kulturdelegationen består av 7 ordinarie ledamöter.  

 
Till den del förvaltningsdomstolen önskar ett utlåtande gällande 

grunderna för beslutet kan det konstateras att fördelningen av 

verksamhetsunderstöd följer de av Ålands landskapsregering antagna 

riktlinjer för verksamhetsunderstöd. 

 

”Stödberättigade organisationer ska vara allmännyttiga. Enligt 

definitionen i 22 § ISkL ska ett samfund uppfylla tre kriterier, för att det 

skall kunna vara allmännyttigt. Ett samfund är allmännyttigt om:  

1. det verkar enbart och omedelbart för allmän fördel i materiell, andlig, 

sedlig eller samhällelig bemärkelse; 

2. dess verksamhet inte enbart gäller begränsade personkategorier; 

3. det inte genom sin verksamhet bereder dem som är delaktiga i 

samfundet ekonomisk förmån i form av dividend eller vinstandel eller i 

form av sådan lön eller annan gottgörelse som är större än skäligt. 

 

 



 2 (2) 
Beredningen av en ansökan om verksamhetsunderstöd tar sin 

utgångspunkt i att samtliga efterfrågade handlingar finns bilagda till 

ansökan, verksamhetsplan och budget för det ansökta året, föregående 

års verksamhetsberättelse, bokslut samt revision. Vidare ska uppgifter 

om antalet medlemmar fördelade på ålder och kön samt föreningens 

likvida medel per den 31 juli året före det sökta verksamhetsåret 

föreligga ansökan.  

 

Vid det aktuella fallet var Ålands amatörastronomers ansökan komplett 

och samtliga dokument var inlämnade inom angiven tid. Handläggande 

tjänsteman begärde dock komplettering till den del ansökans budget inte 

överensstämde med det äskade bidraget samt till den del föreningens 

antal styrelsemedlemmar inte motsvarade antalet som föreningens 

stadgar anger.  

 

De av föreningen framförda skälen till yrkande av ändring besvaras 

enligt följande; 

  

- att föreningens styrelse inte var fulltalig redan föregående år och 

att verksamhetsstöd beviljades för 2018 noterades inte vid 

genomgången av ansökan det aktuella året, däremot gjordes en 

sådan notering i samband med beredningen detta år. Det är 

föredragandes ansvar att uppmärksamma brister i ansökan och 

påtala det i samband med behandlingen av ansökan.   

  

- att föreningens styrelse inte är fulltalig, strider i första hand mot 

föreningen Ålands amatörastronomers stadgar där det stipuleras 

att antalet styrelsemedlemmar ska vara en ordförande och tre 

andra ordinarie medlemmar. Hur stadgarna formas bestäms av 

föreningslagen (26.5.1989/503)  

 

- föreningen förutsätts vara medveten om att styrelsen ska vara 

fulltalig i enlighet med föreningens stadgar. De riktlinjer som 

gäller för verksamhetsstöd är på en mer övergripande nivå.  

  

Kontaktperson och beredande tjänsteman samt föredragande i Ålands 

kulturdelegation är kulturplanerare Yvonne Törneroos 

 

 

  Delegationsordförande Krister Norrgrann 

 

 

  Kulturplanerare Yvonne Törneroos 

 

BILAGOR: Föreningen Ålands amatörastronomer ansökan om verksamhetsunderstöd 

för år 2019  

Riktlinjer för verksamhetsbidrag ur penningautomatmedel 

Instruktion för Ålands kulturdelegation 

Övriga handlingar i ärendet  

 


