
Utskriftsdatum: 2020-08-06 

Diarienr.  ÅLR 2020/5495 Reg.datum  26-06-2020 Beslutsdatum   2020-08-05

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2020-08-05 och 2020-08-05

4 cases found

Ärendemening Penninginsamling

Motpart
Medialähetys Sanansaattajat ry, Mediamission 

Budbärarna rf

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet 

gäller för tiden 5.8.2020-31.7.2021 – 

landskapet Åland. Enligt landskapslagen om 

penninginsamlingar i landskapet Åland § 5 kan 

tillstånd beviljas för högst ett år åt gången. 

Syfte: Till att stödja det kristna mediearbetet 

som organisationens internationella partner 

utför, missionsarbete utomlands, den kroatiska 

evangeliska kyrkans församlingsarbete samt 

produktion och sändning av kristna 

radioprogram, utveckling och produktion av 

medieverksamhet i Finland. Insamlingssätt: 

Genom brev, telefonsamtal, internet, sociala 

medier, tidningsreklam, evenemang, donationer 

samt inbetalning till bankgiro. Villkor: 1. 

Information om penninginsamlingen ska finnas 

på svenska språket. Detta innebär att all 

information som riktas till donationsgivarna ska 

finnas på svenska. 2. Tillståndshavaren är 

skyldig att senast tre månader efter det 

insamlingen avslutats inlämna redovisning i två 

exemplar till Ålands polismyndighet, PB 73, 

22101 Mariehamn. Redovisningsblankett finns 

bifogad samt på landskapsregeringens 

webbplats www.regeringen.ax. Tillståndet gäller 

under förutsättning att tillståndsvillkoren är 

uppfyllda.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/5548 Reg.datum  30-06-2020 Beslutsdatum   2020-08-05

Diarienr.  ÅLR 2020/5634 Reg.datum  03-07-2020 Beslutsdatum   2020-08-05

Ärendemening Penninginsamling

Motpart Stiftelsen för Åbo Akademi sr

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Penninginsamling

Motpart Lions Club Åland Culinaria rf

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet 

gäller för tiden 15.8-15.10.2020 – landskapet 

Åland. Syfte: Till förmån för projektet 

"Surfplattor för äldreboenden" där tanken är att 

kunna bistå de äldreboenden som önskar med 

surfplattor så att de boende ska kunna ha 

kontakt med sina anhöriga via dessa. 

Insamlingssätt: Genom brev, telefonsamtal, 

internet, sociala medier, tidningsreklam, 

donationer samt inbetalning till bankgiro. 

Villkor: 1. Information om penninginsamlingen 

ska finnas på svenska språket. 2. 

Tillståndshavaren är skyldig att senast tre 

månader efter det insamlingen avslutats 

inlämna redovisning i två exemplar till Ålands 

polismyndighet, PB 73, 22101 Mariehamn. 

Redovisningsblankett finns bifogad samt på 

landskapsregeringens webbplats 

www.regeringen.ax.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/6013 Reg.datum  04-08-2020 Beslutsdatum   2020-08-05

Ärendemening Penninginsamling

Motpart Ålands 4H-distrikt r.f.

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet 

gäller för tiden 1.9.2020-31.8.2021 – 

landskapet Åland. Syfte: Till förmån för 

föreningens verksamhet, att stöda 4H:s 

verksamhet. Insamlingssätt: Genom två 

sparbössor, donationer samt evenemang. 

Villkor: 1. Information om penninginsamlingen 

ska finnas på svenska. 2. Tillståndshavaren är 

skyldig att senast tre månader efter det 

insamlingen avslutats inlämna redovisning i två 

exemplar till Ålands polismyndighet, PB 73, 

22101 Mariehamn. Redovisningsblankett finns 

bifogad samt på landskapsregeringens 

webbplats www.regeringen.ax.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Beslut

Beviljat Giltighetstid och -område: Tillståndet 

gäller för tiden 1.9.2020-31.8.2021 – 

landskapet Åland. Syfte: Till stiftelsens 

allmännyttiga verksamhet såsom att 

ekonomiskt delta i upprätthållandet av Åbo 

Akademi samt att även i övrigt stödja och 

främja finlandssvenskt kulturarbete, särskilt 

vetenskaplig forskning. Insamlingssätt: Genom 

brev, internet, sociala medier samt 

tidningsreklam. Villkor: 1. Information om 

penninginsamlingen ska finnas på svenska 

språket. Detta innebär att all information som 

riktas till donationsgivarna ska finnas på 

svenska. 2. Tillståndshavaren är skyldig att 

senast tre månader efter det insamlingen 

avslutats inlämna redovisning i två exemplar till 

Ålands polismyndighet, PB 73, 22101 

Mariehamn. Redovisningsblankett finns bifogad 

samt på landskapsregeringens webbplats 

www.regeringen.ax. Tillståndet gäller under 

förutsättning att tillståndsvillkoren är uppfyllda.


