
Rädda Barnen på Åland r.f.

Styrelsemedlemmar 31.12.2018:

Petra Brunila, Johanna Lang, Anders Eriksson, Henrik Löthman, Jan-Erik Rask, Moa De Haas, Johanna Sporre Karlsson, Maria Törnqvist, Camilla Wiklund, Sven Sjöberg

ÅR 2018 2017 2016 Intervju: Lotta Angergård (Verksamhetsledare), Johanna Lang (styrelseordförande, tidigare vice) 09.10.2019

Förvaltning

Antal styrelsemedlemmar (minst 3) 10 10 9

Arvoden för styrelsemedlemmar NEJ NEJ NEJ

Uppdrag för styrelsemedlemmar i föreningen? NEJ NEJ NEJ

Har årsmöten hållits? JA JA JA

Antal styrelsemöten? 10 9 10

Revisor?/Verksamhetsgranskare? Både och Både och Både och 

Erhållna/ansökta PAF medel

Ansökta medel* 367 195 346 160 291 465

Erhållna medel* 335 500 323 000 288 000

Differens 31 695 23 160 3 465

%Förändring av ansökta medel jmf med föregående år 6 % 19 %

%Förändring av erhållna medel jmf med föregående år 4 % 12 %

Intäkter ur bokslutet

Erhållna Paf medel 335 500 323 000 288 000

Medlemsavgifter*** 1 445 1 685 1 240

Övriga intäkter 98 880 207 718 252 884

Totala intäkter 435 825 532 403 542 124

%Paf medel andel av totala intäkter 77 % 61 % 53 %

%Medlemsavg. andel av totala intäkter 0 % 0 % 0 %

Antal medlemmar och deras insats

Aktiva medlemmar 264 254 196

Understödande medlemmar 0 0 0

Totala antalet medlemmar **** 264 254 196

Frivilligas insatts i timmar ingen uppföljning görs - se text

%Aktiva medlemmar andel av totala medlemmar 100 % 100 % 100 %

Medlemsavgift i medeltal 5,47 6,63 6,33

Kostnader ur bokslutet

Personalkostnader 256 578 258 313 323 677

Kostnader (ordinarie verksamhet) 123 987 92 957 106 759

Allt styrelsen gör är på frivillig basis. Ingen i styrelsen har jobbat inom organisationen och fått lön, inte heller 

fakturerat för utförd tjänst. Föreningen har en stark tradition att ingen i styrelsen ska få ersättning med PAF 

medel (eller andra medel). Man uppskattar att styrelsen och andra frivilliga lägger ner 2 000h frivilligt arbete 

per år. Föreningen är inte momsregistrerad och har ingen kommersiell verksamhet. 

Alla medel har inte använts varje år utan en del av medlen kvarstår och används kommande år. Genom en 

reservering förs outnyttjade intäkter till balansräkningen. Föreningen har i hög grad erhållit de belopp man sökt 

för, därav har man inte varit begränsade och behövt i stor omfattning överväga vilken del av verksamheten 

inte utförs. Föreningen har utfört allt som varit planerat under året. Med PAF medel finansieras : ordinarie 

verksamheten (admin, lekterapi, öppna förskolan, barnkonventionsarbete, barnens internet, utbildning och 

information), samt projekt som man ansökt extra för. 

Medlemsavgifterna är 10 € och 5 € för personer under 20 år. Man kan även bli månadsgivare till föreningen 

och betalar då ett belopp per månad. I resultaträkningen finns inte medlemsavgifterna presenterade. 

Föreningen erhåller finansiering även från annat håll t.ex. finlandssvenska stiftelsen Bensow, samt från 

Mariehamn Stad, genom sponsorering, som presenteras bland övriga intäkter tillsammans med 

medlemsavgifterna. Det finns reserveringar som görs varje år, som omfattar de överskott som uppstått tidigare 

år. Föreningen har medel som testamenterats till dem, och de hålls skilda för att tydligt uppfylla testatorns 

önskan. De "fonder" de har är trots namnet (Barnfonden och Brenningsfond) inte en särskild fond, utan ett 

insamlingsändamål vilka båda har egna poster i bokslut och budget. Beslut för dess användning fattas i 

budgeten. Styrelsen har upprättat en barnforndsgrupp som beslutar till vem pengarna från Barnfonden ska gå. 

Alla medlemmar är betalande medlemmar. Medlemmarna består både av unga/barn som använder sig av 

verksamheten, samt äldre som bidrar till verksamheten. Föreningen "rensar" varje år i medlemsantal för att 

ange endast de som är betalande medlemmar. Föreningen har inte längre understödjande medlemmar eller 

aktiva utan alla medlemmar är aktiva genom att betala medlemsavgift. Det finns ett medlemskrav för de barn 

som går på öppna förskolan. Man har inget aktivt värvande av medlemmar, utan det går ofta mun till mun, 

man har nu även ett nytt medlemssystem på gång vilket gör att medlemmar kan betala på nätet. Föreningen 

har under åren inte haft några medlemskampanjer utan information finns på hemsidan och delar information på 

sociala kanaler. Föreningen erbjuder medlemmarna bra aktiviteter och en trygg tillvaro, samt att man känner 

att man bidrar till en god sak och hjälper samhället genom att stödja. 

Föreningen samarbetar med andra föreningar genom att ha läger tillsammans med andra föreningar och 

församlingar. Föreningen har fått sponsorering från några lokala företag för att hålla kostnaden nere i främst 

SE MEJ-lägret. Man samarbetar med SKUNK, Röda Korset, Folkhälsan, Matbanken, kommuner (både 

förvaltning och skola, dagis, socialförvaltning), LR, ÅHS, ombudsmannamyndigheten och är en aktiv aktör i 

nätverket Bärkraft. Om föreningen inte skulle erhålla de medel man sökt för  skulle man behöva börja skära 

ner på vissa områden. En del områden kanske man kan utlokalisera till andra aktörer, som skulle utföra 

verksamheten istället. Dessa skulle kunna vara lekterapin som många sjukhus på andra orter erbjuder. Dock 

är föreningen rädd att verksamheten i det fallet skulle helt falla bort. 



Kostnader (tillförda medel & finansiering) 55 260 181 133 111 687

Totala kostnader 435 825 532 403 542 124

%Förändring av kostnader jmf med föregående år -18 % -2 %

%Personalkostnadernas andel av totala kostnader 59 % 49 % 60 %

%Övriga kostnader andel av totala kostnader 13 % 34 % 21 %

Personalkostnader ur bokslutet

Löner och arvoden 256 578 258 313 323 677

Lönebikostnader** 0 0 0

Totala lönekostnader 256 578 258 313 323 677

Antal anställda (heltid) 5,6 5,2 5,4

%Lönebikostnader som andel av löner (förväntad ca 21-25%) 0 % 0 % 0 %

Löner och arvoden per anställd

Föreningens policy

Drogpolicy? JA

Jämställdhetspolicy? JA

Hållbarhetspolicy? JA

Övriga policy?

*Denna innehåller både stöd ansökta/erhållna för verksamhet och specifika projektmedel

**Från resultaträkningen kan vi inte verifiera lönebikostnaderna skilt. 

***Medlemsavgifter kan inte verifieras skilt från resultaträkningen

****Totala antalet medlemmar är uttaget ur paf ansökan för de relevanta året

Resultaträkningens resultat : 0,00 0,00 0,00

Antal anställda omräknat till 

heltidstjänster finns ej att tillgå

Det finns ingen policy om hållbarhet utan en text som lämnats in vid Paf-ansökan och som tydliggör 

föreningens arbete. Rädda Barnen är en av de organisationer som arbetade fram Utvecklings- och 

hållbarhetsagendan. Medaktörer i nätverket Bärkraft sedan 2016. Föreningens hade representant i utvecklings- 

och hållbarhetsrådet.  

Föreningen samarbetar med andra föreningar genom att ha läger tillsammans med andra föreningar och 

församlingar. Föreningen har fått sponsorering från några lokala företag för att hålla kostnaden nere i främst 

SE MEJ-lägret. Man samarbetar med SKUNK, Röda Korset, Folkhälsan, Matbanken, kommuner (både 

förvaltning och skola, dagis, socialförvaltning), LR, ÅHS, ombudsmannamyndigheten och är en aktiv aktör i 

nätverket Bärkraft. Om föreningen inte skulle erhålla de medel man sökt för  skulle man behöva börja skära 

ner på vissa områden. En del områden kanske man kan utlokalisera till andra aktörer, som skulle utföra 

verksamheten istället. Dessa skulle kunna vara lekterapin som många sjukhus på andra orter erbjuder. Dock 

är föreningen rädd att verksamheten i det fallet skulle helt falla bort. 

Personalkostnaderna har under de nämnd åren bestått av:

2016: verksamhetsledare 100%, lekterapeut 80%, ledare öppna förskolan 58 %, ansvarig barnens internet 

80%, ansvarig för barnkonventionsarbete 100%, barnskydd 100%,  INFO & Kansli 20 %  

2017: verksamhetsledare 100%, lekterapeut 80%, ledare öppna förskolan 58 %, ansvarig barnens internet 

80%, ansvarig för barnkonventionsarbete 100%, barnskydd 100%, städare timanställd  

2018: verksamhetsledare 100%, lekterapeut 80%, ledare öppna förskolan 58 %, ansvarig barnens internet 

80%, ansvarig för barnkonventionsarbete 100%, barnskydd 100%, INFO & Kansli 60 %, Städare timanställd.   

Alla som är anställda och jobbar i föreningen behöver ha relevant utbildning och arbetslivserfarenhet för 

arbetet. Kompetenskrav varierar beroende på tjänst. I princip alla anställda har akademisk examen. 

Föreningen använder sig av Landskapets Tjänstekollektivavtal lönetabell A. Lönerna ligger i nuläget i 

intervallet mellan A10-24. 


