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Understödsgrunder för lokalföreningarna   
 

Alla Folkhälsanföreningar kan ansöka om understöd från Folkhälsans förbund i form 
av verksamhets- och projektunderstöd. Understöd kan sökas för ordinarie 
verksamhet men också för ny ”pröva på-verksamhet”, projekt, underhåll av stränder 
och andra byggprojekt. Det viktigaste är att det handlar om hälsofrämjande och 
passar i föreningen!  

Understöden är ämnade för det året understödet beviljats. Skulle föreningen ha 
oanvända understöd kvar följande år beaktas det i understödsbeslutet för följande år. 

Ansökningarna lämnas in inom oktober månad. Ansökningsblanketten är öppen 1.10 
-31.10. 

Under de senaste åren har den årliga utdelningen varit sammanlagt ca 320 000 € i 
föreningsunderstöd. För att möjliggöra att så många goda verksamheter som möjligt 
kan genomföras uppmuntras föreningarna att hålla en aktiv kontakt med Förbundets 
personal gällande ansökningen. Det är speciellt viktigt i fråga om projektansökningar 
men gäller även för verksamhetsunderstöd. 

Lokala och regionala samarbetsprojekt med andra organisationer uppmuntras.  

Kom ihåg också att vi inom Förbundet har många egna föreläsare som står till 
föreningens förfogande utan arvode. 

Till ansökningarna skall ni bifoga: 

• verksamhetsplan och  
• budget  
• i ansökan skall framkomma budgeterade (planerade)  intäkter och kostnader 

för de ansökta verksamhetsformerna 
 

Observera att en välplanerad budget stöder ert arbete och handläggningen av 
ansökan. Endast understödsansökningar av de föreningar som lämnat in 
redovisningar för tidigare år och vars ansökningar är inlämnade inom utsatt tid 
beaktas.  

Ansökningsblanketter och redovisningsblanketter finns på nätet på 
föreningstödsidan https://www.folkhalsan.fi/foreningar/foreningsstod   



Beslut och motiveringar sänds ut inom januari månad. Besluten fattas av Förbundets 
styrelse vid årets första möte. Förslaget bygger på en helhetssyn av föreningens 
ekonomi och verksamhetsplan för det ansökta året.  

Redovisningarna med verksamhetsberättelsen och bokslutet lämnas in inom utsedd 
tid följande år. Redovisningsblanketten är öppen 1.2 - 15.5. 

 

1. Verksamhetsunderstöd för ordinarie verksamhet 
Verksamhetsunderstöd är avsedda för fortlöpande ordinarie verksamhet, tex 
simskolor, lokala evenemang, verksamhet för äldre och familjecaféer.  

Simskolornas ekonomi är en kombination av avgifter och eventuella understöd från 
kommuner, medel från majblomsförsäljningen samt understöd av Förbundet. Av 
tradition har understöd beviljats för att kunna hålla avgifterna på en rimlig nivå, men 
en gratis simskola är inget självändamål. Normalt årligt underhåll för egna 
simstränder är också något som faller inom ramen för verksamhetsunderstöd. 

 

2. Projektunderstöd  
Projektunderstöd är ämnade för att föreningen ska kunna pröva på nya 
verksamhetsformer eller -metoder och kunna genomföra större engångsevenemang 
samt för investeringar och reparationer på egna stränder. Med projektunderstöd kan 
man även finansiera en del av en investering. 

Ett projekt har en klar början och ett klart slut. Det är bra att ni redan i 
planeringsskedet startar en dialog med verksamhetsledare/organisationssekreterare, 
vilka gärna hjälper och stöder i processen, och även tipsar om andra föreningar som 
genomfört motsvarande projekt. 

Projektunderstöd kan med fördel sökas för att bekosta föreningens andel i ett större 
samarbetsprojekt. Samarbetsprojekt kan beviljas villkorligt understöd som betalas ut 
när hela projektets finansieringsbas är klar och projektet har påbörjats. 

 

2.1 Pilotprojekt/ pröva på-utveckling 
Projektmedel kan med fördel sökas för att testa på en ny typ av verksamhet. Det är 
en god idé att först göra ett mindre ”pröva på” projekt och sedan använda resultatet 
som grund för ett större verksamhetsprojekt eller ny ordinarie verksamhet. 

Ansökningar till projekt som gynnar Folkhälsans Förbunds strategiska målsättningar 
uppmuntras: 

- Naturen som resurs och kraftkälla för hälsofrämjande 



- Inkludera och integrera grupper som hotas av utsatthet och utanförskap 
- Växande och mångsidig frivilligverksamhet 
 

2.2 Investeringsprojekt 
Det är viktigt att simskolestränderna är trygga och fyller myndighetskraven. För 
föreningens egna strand eller om föreningen sköter om en strand som om den var 
egen (dock inte kommunens strand) kan man söka investeringsunderstöd för 
reparationer. Det kan handla om understöd till materialkostnader för 
grundreparationer av brygga, hopptorn eller bastun vid stranden. Det kan också 
handla om finansiering för räddningsbåt till stranden.  

Dessa ansökningar skall innehålla en motiverad kostnadskalkyl baserad på 
inbegärda offerter. Det är önskvärt att möjligheterna till kommunalt understöd också 
har utretts. Föreningar inom EU-leaderområden kan söka EU-bidrag för anläggande 
av parker, simstränder o.dyl. Det finns goda erfarenheter av att Folkhälsan föreningen 
varit en av flera aktörer, och Folkhälsan har bidragit med en andel av 
självfinansieringen. I regel kräver vi minst 50% annan finansiering än den som 
Förbundet beviljar. 

 

3. Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 
Understöd från stiftelsen Brita Maria Renlunds minne kan sökas för privat 
upprätthållen barndagvård, eftermiddagsverksamhet för skolelever i årskurserna 1 - 
2, sommarrekreation för barn, öppet dagis och för familjecaféer.  

Från och med 2016 ansöker lokalföreningarnas själva direkt om understöd från 
Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne. Förbundets personal stöder i processen och 
fungerar som bollplank även framöver. Ansökningarna lämnas in inom september 
månad varje år.  

Närmare information finns på stiftelsens hemsida:  

http://www.britamariarenlundsminne.fi/start  
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KONTAKTUPPGIFTER 
 

Åboland: 
Organisationssekreterare Anna Vilminko 
anna.vilminko@folkhalsan.fi, telefon 044 788 3605 

Verksamhetsledare Regina Strandberg  
regina.strandberg@folkhalsan.fi, telefon 040 732 3603 

 

Åland 
Organisationssekreterare Alexandra Walk-Liljeroos  
alexandra.walk-liljeroos@folkhalsan.ax, telefon 040 51 94 222 

Verksamhetsledare Niclas Forsström  
niclas.forsstrom@folkhalsan.ax, telefon 018 527033 

 

Nyland 
Organisationssekreterare Saskia Halminen  
saskia.halminen@folkhalsan.fi, telefon 044 788 6020 

Verksamhetsledare Anna Litonius  
anna.litonius@folkhalsan.fi, telefon 044 541 9042 

 

Österbotten 
Organsationssekreterare Malin Ström 
malin.strom@folkhalsan.fi, telefon 050 337 8138 

Verksamhetsledare Ari-Pekka Toivari 
ari-pekka.toivari@folkhalsan.fi, telefon 050 301 1576 
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