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Sportens hus januari 2022 
Bästa medlemsförening! 
Svenska Finlands Idrottsförbund fyller 110 år 2022 men har valt att fira jubiléet i arbetets 
tecken. Lördagen den 23 april kombineras dock arbete med fest då dagen inleds med 
förbundsmöte och fortsätter med jubileumsseminarium och avrundas med SFI-galamiddag.  
.  
  
Styrelsen för Svenska Finlands Idrottsförbund har konstituerats och rådsmedlemmarna har 
utsetts 
SFI:s styrelsesammansättning 2022 är följande  suppleant 
Förbundsordförande   Stefan Mutanen   Tua Piiroinen 
I vice-ordförande   Inger Nabb    Pia Björkqvist  
II viceordförande   Mikael Stjärnfelt   Claes Hellström  
Cykelrådet   Juha Aintila   Mathias Hannus 
Friidrottsrådet  Conny Karlsson  Åhman Sara 
Kraftidrottsrådet  Johan Kidron   Stefan Westerholm 
Simrådet   Hely Kilpeläinen  Jussi Teijonsalo 
 
Skattmästare   Anders Wikholm 

Cykelrådet Juha Aintila, Mathias Hannus, Pasi Ahlroos, Kjell Carlström, Thomas 
Lindberg och Pia Sundstedt 

Friidrottsrådet Conny Karlsson, Sara Åhman, Kim Österman, Lucas Mattsson, Inger Nabb, 
Alex Rauhala och Stefan Tallqvist. 

Kraftidrottsrådet Johan Kidron, Stefan Westerholm, Robert Salin, Robert Gleisner, Kenneth 
Sandvik och Ben Olenius 

Simrådet  Hely Kilpeläinen, Jussi Teijonsalo, Daniel Björkstrand, Mikael Forslund, Kjell 
Hansen och Peik Lindberg 

Personal Sportchef Petra Stenman, Förbundssekreterare Björn Almark,  
ekonomihanterare Barbara Åkerberg, fältkoordinator för simningen Jari 
Kallio, fältkoordinator för cyklingen obesatt, Webbmaster Filip Brunberg 
 

Årsrapport 
Årsrapporten är obligatorisk och en korrekt inlämnad årsrapport jämte betald medlemsavgift berättigar 
till samtliga tjänster och den service förbundet erbjuder. Rapporten fylls i på nätet. Formuläret är under 
arbete och vi meddelar när det går att fylla i och lämna in uppgifterna. Vi hoppas få in uppgifterna senast 
den 31 mars 2022! På basen bl.a. av de siffror som meddelas kan Finlands Svenska Idrott söka 
statsunderstöd och understöd av fonderna, och SFI kan ordna prisvärda kurser och tillställningar som 
förut. Har föreningen flera grenar bör samtliga väljas på formulärets första sida. 

Observera att inlämnande av årsrapporten är en förutsättning för deltagande i SFI:s kurser, tävlingar 
och evenemang och för erhållande av stipendier och understöd från SFI! 
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Föreningsstöd kan sökas hos Finlands Svenska Idrott 

Föreningsstöd kan beviljas föreningar för idrottsverksamhet och -projekt som främjar 
idrottsverksamhet på svenska. År 2022 prioriterar vi ansökningar från föreningar som behöver 
stöd för att få tillbaka utövarna  eller komma på fötter igen efter pandemin. Föreningen som 
beviljas föreningsstöd förutsätts följa Finlands Svenska Idrotts etiska principer dvs. ren idrott, rent 
spel, likabehandling och jämställdhet. Därtill bör verksamheten stödja en hållbar utveckling såväl 
ekonomiskt, ekologiskt som socialt. 

Ansökningstiden för föreningsstödet är 15.1-31.3.2022.. Understödet bör användas under 
2022. Föreningsstödet förverkligas med hjälp av bidrag från Svenska Kulturfonden och 
Konstsamfundet. Föreningsstöd kan beviljas föreningar för idrottsverksamhet och -projekt som 
främjar idrottsverksamhet på svenska. År 2022 prioriterar vi ansökningar från föreningar som 
behöver stöd för att få tillbaka utövarna  eller komma på fötter igen efter pandemin. 

Observera att från och med år 2022 förutsätts att föreningen har en jämställdhets- och 
likabehandlingsplan för att kunna beviljas föreningsstöd. 
 
Vi erbjuder nu två 60 minuters korta workshopar, som hjälp för att påbörja en jäm-
ställdhetsplan: Onsdag 26.1.2022 kl.19-20 och Tisdag 22.2.2022 kl.19-20.  

Under workshopen får du:  

 Information om stöd och material som kan användas i arbetet med jämställdhet  
 Tips på hur man kan gå tillväga i arbetet 
 Möjlighet att utbyta tankar och idéer med andra deltagare 

Workshopen arrangeras digitalt via Zoom, Zoom länken är följande.  

Anmäl dig senast dagen före. Anmäl dig här. Du kan delta avgiftsfritt. I samband med anmälan 
kan du ställa frågor som du funderar på och som du vill ta upp till diskussion under tillfället. 
Passa på att bjuda in även andra föreningsmedlemmar.  

 

Medlemsavgiften 
Årsavgiften har höstmötet, som hölls 27.11.2021, fastställt till 50 eller 100 euro/medlems-
förening för år 2022. Inom friidrotten betalar superelitföreningarna och inom simningen 
föreningar med flera än 99 licensidrottare en årsavgift på 100 €, alla övriga medlemsföreningar 
åläggs att betala en årsavgift på 50 €. Medlemsavgiftsfakturan skickas till föreningens kassör, 
till den av föreningen meddelade faktureringsadressen eller alternativt till föreningens officiella 
postmottagares adress.  

 
 
 
 

https://idrott.fi/foreningsstod/
https://idrott-fi.zoom.us/j/82558788337
https://www.lyyti.in/jaliplan2022
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SFI-EVENEMANG 2022 
 

Vårmöte – Jubileumsseminarium – Galamiddag i Tammerfors lördagen den 23 april 2022 
Planeringen pågår för fullt och när programmet är spikat och klart lägger vi upp info på vår 
hemsida om hur man anmäler sig till de olika programpunkterna under dagen. 
 
FÖRBUNDSMÄSTERSKAP 
GREN    TIDPUNKT  PLATS & ARRANGÖR 
SFIM i simning 2021  05-06.02,2022 Vasa (VSS-VSU) Inhiberats  
SFIM i cykling, tempo *) 17.06.2022  Borgå (Akilles)  
SFIM i cykling, landsväg*) 18-19.06.2022 Borgå (Akilles)  
SFIM i friidrott  **)  19-21.08.2022 Mariehamn (IF Åland) 
SFIM i bänkpress***)  20.08.2022  Mariehamn (ÅKK) 
SFIM i mångkamp  sommar 2022  plats öppen 
 
*) I Borgå körs det om FM- och SFIM- medaljer i samband med Borgåloppet. Tempo i alla klasser körs på 
fredag och på lördag damernas och ungdomarnas landsvägslopp och på söndagen herrarnas och U23-
klassens linjelopp 
**) Nästa sommar, den 19-21 augusti, står IF Åland värd för de finlandssvenska SFI-mästerskapen på 
den nybyggda Baltic Friidrottsarena i Mariehamn. Besök gärna mästerskapens hemsida och bekanta dig 
t.ex. med olika sätt att resa och bo under helgen. Vi ses! Mer info: https://sfim2022.ax 
***) På budgetmötet förra hösten beslöts att ÅKK skulle arrangera SFIM i bänkpress i Mariehamn den 9/4 
2022. Efter önskemål från SFI så är det datumet nu ändrat till den 20/8 2022. Orsaken till ändringen är att 
man samma helg kommer att hålla SFI-mästerskapen i friidrott. 
 
Övriga tävlingar 
Simkampen SFI-Stockholm 17-18.09.2022 Ålands idrottscenter i Godby (ÅSF & SFI)  
 
TRÄNINGSLÄGER 
 
Friidrott (FR)  
Beroende på Coronaläget ordnas vid behov ett flertal mindre läger som arrangeras lokalt. 
Januarilägret hölls därför på två ställen 7-9.1.2022 med NÅID-friidrottarna i Kuortane och ÖID-
friidrottarna i Vasa.  
 
25-27.3.2022  7-tusanläger i Kuortane  
våren (april-maj)  på basen av tränarenkäten besluter friidrottsrådet om och i vilken 
    omfattning ett utlandsläger arrangeras   
Oktober 2022  7-tusanläger  i Kuortane  ”Kick Off” för ny säsong 
 
 
Cykling (CR) 
Cykelrådet har beslutat att utlandslägret för 7-tusan träningsgruppen inte arrangeras i år.   
Undantagsvis är SFI-cyklisterna hänvisade till den egna föreningens eventuella utlandsläger   
Ett träningsläger i velodromen i Falun var inplanerat som uppladdning inför NM i Norge men har 
av förståeliga skäl inhiberats. Ett nytt sjutusanläger i Falun senareläggs. 
CR håller sitt första möte för i år vid månadsskiftet januari/februari och besluter då om 
kommande lägerverksamheten. 

https://www.porvoonajot.fi/en/
https://sfim2022.ax/?fbclid=IwAR0tp3dFtexWXbtSBldjiCpfVmCi04vWPrit3PXEhxLFyqbCq64jb54s4GE
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Simning (SR) 
Simrådet har återupplivat 7-tusanverksamheten och det första lägret hölls i Pajulahti 7-
9.1.2022 med 13 deltagare. Flera som anmält sig var dock tvungna att ge återbud på grund av 
påtvingad karantän. 
 
21-23.10.2022 Sjutusan ”kick off” -läger i Kuortane 
02-04.12.2022 Introduktionsläger för juniorer (f. 2008-2010) i Kuortane  
06-08.01.2023 Sjutusanläger i Kuortane 
02-16.04.2023  Utlandsläger för sjutusan träningsgruppen  
 
 
 
Projektet ”Vi också”  
 
Vi också är ett samarbetsprojekt mellan Finlands Paralympiska Kommitté och 
Liikuntatieteellinen Seura. Samarbete görs även med FDUV och andra svenskspråkiga förbund 
inom funktionshinderområdet.  
 
Vi också ordnar olika utbildningar riktade till föreningarnas ledare, tränare och hjälpledare som 
vill utveckla verksamheten till en mer öppen verksamhet så att alla, oberoende 
funktionsförmåga, känner sig välkomna och kan delta självständigt eller med hjälp av en 
assistent.  
Följande kurser ordnas under mars månad: 
 

16.03.2022 Hur bemöter vi personer med funktionsnedsättningar i vår 
idrottsverksamhet?   
 
23.03.2022 Tillgänglig idrottsverksamhet – så alla hittar in 
Anmäl dig här: Vi också  

 
 
 

Ett framgångsrikt år 2022 tillönskas medlemsföreningsfältet! 
 
 

https://idrott.fi/idrott/projekt/vi-ocksa/utbildningar-2022/?fbclid=IwAR04pqdk5ZN-pHKU0bC6qjx0ZdZL7n-H7-nqIbqKG0sAXEklEsndDSkQIVA

