
Diarienr.  ÅLR 2018/6203 Reg.datum  09-07-2018 Beslutsdatum   2020-10-28

Diarienr.  ÅLR 2020/8264 Reg.datum  23-10-2020 Beslutsdatum   2020-10-28

Diarienr.  ÅLR 2020/8030 Reg.datum  14-10-2020 Beslutsdatum   2020-10-28

Beslutslista för ÅLR

Beslutsdatum mellan 2020-10-28 och 2020-10-28

9 cases found

Ärendemening Penninginsamling

Motpart Finlands UNICEF rf

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden 1.1–31.12.2021 landskapet Åland. 

Syfte: Till förmån för föreningens verksamhet i utvecklingsländerna. Insamlingssätt: Genom 

tryckalster, brev, post, radio, telefon, internet, sociala medier och television. Medel kan inbetalas 

till föreningens bankkonton i alla finska banker. 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

Ärendemening Penninginsamling

Motpart Förbundet Kristen Skolungdom rf.

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden 30.10.2020-29.10.2021 – landskapet 

Åland. Syfte: Till förmån för förbundets verksamhet bland finlandssvenska skolungdomar. 

Förbundet arrangerar ungdomssamlingarna Höstdagarna och Sommardagarna samt erbjuder 

rådgivningstjänster på internet åt ungdomar via Fråga prästen. Insamlingssätt: Genom internet, 

sociala medier samt kollektintäkter i samband med gudstjänster som sänds över internet. 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

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart Optinova Holdings Ab

Beslut
Beviljas förlängning av projekttiden till den 31.12.2020. Stödmottagaren skall inlämna ansökan om 

utbetalning av stöd senast den 31.12.2020. (805 N1) 

Beslutande organ Näringsavdelningen Allmänna byrån tjänstemannabeslut

Beslutande Åkergård Kenneth, 

Föredragande



Diarienr.  ÅLR 2020/8144 Reg.datum  19-10-2020 Beslutsdatum   2020-10-28

Diarienr.  ÅLR 2020/8184 Reg.datum  20-10-2020 Beslutsdatum   2020-10-28

Diarienr.  ÅLR 2020/8230 Reg.datum  22-10-2020 Beslutsdatum   2020-10-28

Ärendemening Lotteritillstånd

Motpart Finlands Röda Kors Mariehamns Förening

Beslutande organ Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för rättsliga och internationella frågor tjänstemannabeslut

Beslutande Nylund Elin, 

Föredragande

Ärendemening Penninginsamling

Motpart Ålands Natur & Miljö r.f.

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden 28.10-31.12.2020 – landskapet 

Åland. Syfte: Till förmån för föreningens verksamhet. Insamlingssätt: Genom internet, sociala 

medier, donationer samt evenemang. 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

Ärendemening Penninginsamling

Motpart Offentligrättsliga Åbo Akademi

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden 1.12.2020-30.11.2021 – landskapet 

Åland. Syfte: Till att stödja verksamheten enligt 2 § i universitetslagen eller fonderat grundkapital 

vars avkastning används. De insamlade medlen används för stipendier, understöd och pris för både 

grund- och forskarstuderande, att premiera framgångsrika lärare och personer inom den övriga 

personalen, anställning av personal inom undervisning, forskning och universitetets stödfunktioner, 

inrättande av donationsprofessurer, forskningsprojekt och forskarnätverk mellan universiteten, 

anskaffning av forskningsapparatur, hjälpmedel för undervisning och forskning, egenfinansiering i 

nationella och internationella forskningsprojekt, akademins forskarskola, stöd av internationellt 

student- och forskarutbyte, anskaffning av undervisningsmaterial och digitala lösningar, 

utvecklande av nya undervisningsmetoder för studier på distans, anskaffning av databaser, 

elektroniska publikationer och tidskrifter, stöd till verksamheten inom akademins kulturbärande 

verksamhet, för studenters och personalens rekreation och motion, insats i bolag och andelar, 

utvecklingsarbete gällande samarbetet med Åbo Akademis yrkeshögskola samt övrigt stöd som 

gagnar undervisning och forskning. Insamlingssätt: Genom brev, telefon, internet, sociala medier, 

tidningsreklam, utomhusreklam, evenemang, donationer, inbetalning till bankgiro, seminarier och 

uppsökande verksamhet. 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 2015/11778 Reg.datum  03-12-2015 Beslutsdatum   2020-10-28

Diarienr.  ÅLR 2020/632 Reg.datum  22-01-2020 Beslutsdatum   2020-10-28

Diarienr.  ÅLR 2020/7919 Reg.datum  13-10-2020 Beslutsdatum   2020-10-28

Ärendemening Ersättning för rådgivning

Motpart Finska Hushållningssällskapet rf

Beslut Enligt redovisade kostnader för rådgivning betalas hela stödbeloppet ut på 945 euro.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut Enligt redovisade kostnader för investeringsstöd betalas stödbeloppet ut på 111.201,36 euro.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 

Ärendemening Investeringsstöd

Motpart

Beslut Enligt redovisade kostnader för investeringsstöd betalas stödbeloppet ut på 4.965,10 euro.

Beslutande organ Näringsavdelningen Jordbruksbyrån tjänstemannaföredragning

Beslutande Fellman Tomas, 

Föredragande Eliasson-Myllykoski Siv, 

Beslut

Beviljat Giltighetstid och –område: Tillståndet gäller för tiden 15.11-15.12.2020 – landskapet 

Åland. Lotternas antal, pris och sammanlagda försäljningspris: 500 st – 2 €/st – sammanlagt 

försäljningspris 1.000 € Syfte: Till förmån för Röda Korset Mariehamns avdelnings verksamhet. 

Villkor: 1. Lottsedel skall vara försedd med uppgift om arrangören. 2. Vinnare skall vara berättigad 

att utfå vinst senast inom två månader efter dragningen. 3. Lotteriarrangören skall iaktta 

stadgandena i lotteriskattelagen (FFS 552/92). 4. Vinsternas sammanlagda värde skall utgöra minst 

35 procent av lotternas sammanlagda försäljningsvärde. Den minsta vinstens värde skall motsvara 

minst lottens pris. 5. Tillståndshavaren är skyldig att inom fem månader från det att 

varulotteritillståndet upphört att gälla inlämna redovisning till Lotteriinspektionen.


