Ärevarvet-info 2019
Ärevarvet är en gemensam kampanj med Finlands friidrottsförbund och dess medlemsföreningar.
Kampanjen har förverkligats redan 38 gånger. Med kampanjen samlas in medel för
friidrottsverksamhet i föreningar, distrikt och till Finlands Friidrottsförbund (SUL).
INSAMLINGSTILLSTÅND
Ärevarvets insamlingstillstånd på fastlandet är i kraft till den 31.12.2020 och i landskapet Åland till
den 31.12.2019. Finlands Friidrottsförbund anhåller insamlingstillståndet och dess
medlemsföreningar förverkligar evenemangen. Uppgifter om tillståndet finns på nätsidan, i
applikationen och i materialet.
INSAMLIGNENSREGLER
Insamlingens regler finns på websidan kunniakierros.fi och i Kunniakierros -applikationen.
Tilläggsinformation för föreningar;
- Fler föreningar kan arrangera ett gemensamt evenemang, men insamlingen och faktureringen skall
skötas separat i föreningarna. Föreningarna kan även arrangera en gemensam insamling, så att en
(inte flera) är SUL:s medlemsförening.
LAGRINGS- OCH FAKTURERINGSSYSTEM SAMT MATERIAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

När en ny insamling skapas för år 2019 fungerar den också som en anmälning
I samband när en insamling anmäls, får alla föreningens användare, som föreningen har
lagrat adresser e-post om anmälan.
Nya personer, som läggs till i systemet, får en inskrivningskallelse i sin e-post.
Inskrivningstiden är tidsbunden och går ut efter 24 timmar. Efter detta, kan inskrivningen
i systemet ske via kunniakierros.fi > log in > glömde lösenordet?
Nya föreningar och vid inskrivnings problem vänligen kontakta SUL ansvariga
jaakko.kivela@sul.fi
Under våren kommer tilläggs instruktioner till applikationen
Materialet finns på kunniakierros.fi > seurat > materiaalit. I materialbanken finns;
insamlingsblanketter, logo, broschyr underlag och affisch. Fotografier som tagits på
evenemangen får användas i Ärevarvs marknadsföringen

TIDTABELLER
-

Vi rekommenderar att Ärevarvet arrangeras under FRIIDROTTSVECKAN den 20.-26.5.2019.
I tävlingen bland insamlarna noteras nettosummor som samlats 16.7.2019
Ärevarvs-pris delas ut i samband med Kalevan kisat i Villmanstrand lördagen 3.8.2019
Prisen delas ut enligt; 3 distrikt, 8 föreningar och 10 insamlare
I föreningars insamlartävling noteras 16.07.2019 insamlade nettosummor
Förenings avräkningen grundar sig på den inbetalda procenten 1. avräkning 75 %, 2. vid 95 % och
slutliga avräkningen när allt är betalt, ändå senast 19.01.2020.

OBS!
Efter den 19.1.2020 inkomna föreningsandelar, som är under 100 euro betalas inte mer till
föreningar.

FÖRDELNING AV ÄREVARVETES INTÄKTER 2019
Insamlingens intäkter fördelas mellan föreningar, distrikt och SUL enligt följande;
Föreningen får följande procentandelar av sitt insamlade (netto)resultat;
1
– 2.999 €
->
55 %
3000
– 9999 €
->
65 %
10 000 – 19.999 €
->
70 %
20 000 – 29.999 €
->
75 %
30 000 – 39.999 €
->
80 %
över 40 000 €
->
85 %
Distriktets andel är 3 % av distriktets föreningars sammanlagda nettoresultat. Distriktsbonus bildas av
föreningars sammanlagda resultat enligt följande;
över 60 000 €
->
1500 €
över i 80 000 € ->
3000 €
över 100 000 € ->
5000 €
De senaste årens inkomstfördelning av nettoresultatet har varit:
Föreningar 84 %, distrikt 7 % och SUL 9 %. När insamlingskostnaderna är ungefär 18 %.
ÄREVARVET – DISTRIKTSCHEFER
Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Helsinki
Häme
Kainuu
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Kymenlaakso
Lahti
Lappi
Länsi-Pohja
Nyland-Åboland
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa.
Pohjois-Savo
Satakunta
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Åland
Österbotten

Kivelä Jaakko
Kaukoranta Ilpo
Husso Kalle
Kivelä Jaakko
Lehtonen Jouko
Viirret Seppo
Kivelä Jaakko
Kivelä Jaakko
Heikkilä Juha
Kivelä Jaakko
Huotari Matti
Hallikainen Elli-Tarja
Hilding Wikner
Hyttinen Jouni
Tervo Kalevi
Eronen Timo
Kyösti Kimmo
Kivelä Jaakko
Kivelä Jaakko
Roiha Jocke
Aspfors Christer

044 7878 788
0400 737325
050 3219803
044 7878 788
0500498480
040 7013349
044 7878 788
044 7878 788
040 8245652
044 7878 788
0400 194537
0400395894
040 0704 728
040 5737922
044 028 4074
040 8605879
050 5149422
044 7878 788
044 7878 788
040 5310325
050 3368749

jaakko.kivela@sul.fi
kaukoranta.ilpo@gmail.com
kalle.husso@esliikunta.fi
jaakko.kivela@sul.fi
jouko.lehtonen@messu.com
seppo.viirret@kajaani.net
jaakko.kivela@sul.fi
jaakko.kivela@sul.fi
juhakalevi.heikkila@pp.inet.fi
jaakko.kivela@sul.fi
mh.huotari@gmail.com
ellitarja52@gmail.com
hilding.wikner@kotiportti.fi
jouni.hyttinen@liperi.fi
velit@suomi24.fi
timo.eronen@andritz.com
kimmo.kyosti@pp.inet.fi
jaakko.kivela@sul.fi
jaakko.kivela@sul.fi
jocke.roiha@aland.net
christer.aspfors@multi.fi

