
Ålands djurskyddsförening r.f. 

Styrelsemedlemmar 31.12.2018:

Carita Facius, Patricia Heikfolk, Petra Andersson, Mikael Nordman, Johanna Hamnström, Susann Lindblom, Maria Gustafsson

ÅR 2018 2017 2016 Intervju:  Carita Facius (ordförande) Anders Ahlström (bokförare) 18.10.2019 

Förvaltning

Antal styrelsemedlemmar (minst 3) 7 7 7

Arvoden för styrelsemedlemmar NEJ NEJ NEJ

Uppdrag för styrelsemedlemmar i föreningen? NEJ NEJ NEJ

Har årsmöten hållits? JA JA JA

Antal styrelsemöten? 6 7 5

Revisor?/Verksamhetsgranskare? Verksamhets

gr.

Verksamhets

gr.

Verksamhets

gr.

Erhållna/ansökta PAF medel

Ansökta medel* 13 000 12 500 12 500

Erhållna medel* 9 500 9 500 8 500

Differens 3 500 3 000 4 000

%Förändring av ansökta medel jmf med föregående år 4 % 0 %

%Förändring av erhållna medel jmf med föregående år 0 % 12 %

Intäkter ur bokslutet

Erhållna Paf medel 9 500 9 500 8 500

Medlemsavgifter 4 988 5 622 5 550

Övriga intäkter 250 079 16 310 23 733

Totala intäkter 264 567 31 432 37 783

%Paf medel andel av totala intäkter 4 % 30 % 22 %

%Medlemsavg. andel av totala intäkter 2 % 18 % 15 %

Antal medlemmar och deras insats

Aktiva medlemmar 50 50 50

Understödande medlemmar 539 559 605

Totala antalet medlemmar **** 589 609 655

Frivilligas insatts i timmar ingen uppföljning görs

%Aktiva medlemmar andel av totala medlemmar 8 % 8 % 8 %

Medlemsavgift i medeltal 8,47 9,23 8,47

Kostnader ur bokslutet

Personalkostnader 0 0 0

Adminkostnader * 9 935 6 103 9 810

Övriga kostnader ** 27 426 29 693 25 079

Totala kostnader 37 361 35 796 34 889

%Förändring av kostnader jmf med föregående år 4 % 3 %

%Personalkostnadernas andel av totala kostnader 0 % 0 % 0 %

%Övriga kostnaders andel av totala kostnader 73 % 83 % 72 %

Personalkostnader ur bokslutet

Löner och arvoden 0 0 0

Lönebikostnader 0 0 0

Totala lönekostnader 0 0 0

Styrelsemedlemmarna jobbar på frivillig basis och erhåller inga arvoden eller kostnadsersättningar. Den 

uppskattade frivilliga insatsen av styrelsen är ca 300 timmar per år. 

Föreningen är inte momsregistrerad, föreningen anser att de en lite avvikande förening eftersom de inte har 

"mötesverksamhet" för sina medlemmar. 

Föreningen anser att alla stöd används till vad man sökt för, vilket är alltså den ordinarie verksamheten. Om man 

skall utvidga verksamheten behöver man spara pengar. Föreningen har haft som vision att åka till Sverige för att 

se hur de har planerar, utför och tillhandahåller djurskyddshem, detta har inte blivit av ännu på grund av att de känt 

sig begränsade ekonomiskt. Föreningen prioriterar de fasta kostnaderna för att koordinera och hålla verksamheten 

igång t.ex. telefon och hyror men därefter prioriteras djurens behov. 

Övriga intäkter under åren kommer från försäljning av väggkalender samt intäkter från Djurens Dag, som är ett 

evenemang föreningen ordnar. Föreningen har en medlemsavgift på 9 €/ vuxen och 2 €/ barn. Under 2016 har man 

erhållit en donation på 10 000 euro som skulle användas i fritt i verksamheten. Under 2018 har föreningen också 

erhållit ett gåvobrev på 240 000 euro som specificerar hur medlen skall användas "direkt till behövande djur".  Det 

finns inga fonderade medel i föreningen under de granskade åren, men man har bundit en del pengar i en 

aktiefond. 

Alla medlemmar är betalande medlemmar. Av de som är medlemmar uppskattar man att  ca 50 st är aktiva 

medlemmar genom att vara aktiva på Djurens Dag eller genom bistå som Jourhem för katter. Rekryteringen av 

medlemmar görs genom Facebook samt att man på Djurens Dag delar ut folders med information om föreningen. 

Alla medlemmar utför allt ideellt, men att uppskatta antalet frivilliga timmar är otroligt svårt eftersom det beror på 

hur många Jourhem man har behov för. Medlemmar kan ställa upp som Jourhem och tar då hand om katter för en 

viss tid, medlemmen sina direkta utlägg för katten ersatta t.ex. mat och vaccinering. 

Adminkostnader innehåller hyra för ett lager med förnödenheter till Djurens Dag. Bokföringen sköts av extern part, 

förutom betalning av fakturor som sköts av kassören på ideellt basis. Enskilt största kostnaderna är 

subventioneringen av kastreringskampanjer som föreningar har - då kan vem som helst kastrera sin katt för en 

25% rabatt som  Djurskyddsföreningen står för. Det svårt att budgetera för denna subvention eftersom man inte vet 

hur många som utnyttjar dessa tillfällen. Föreningen diskuterar ett samarbete med Katthjälpen på Åland. Under 

Djurens Dag samarbetar man med flera föreningar bl.a.  Agilityföreningen och Frivilliga Räddningstjänsten, som 

visar upp sin verksamhet. Samarbete finns även med företag som Zooligan och Zooarken, som erbjuder 

föreningen en viss rabatt på inköp. 

Det finns inga anställda i föreningen. All verksamhet sker på frivillig basis.



Antal anställda (heltid)

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

Löner och arvoden per anställd

Föreningens policy

Drogpolicy? NEJ

Jämställdhetspolicy? NEJ

Hållbarhetspolicy? NEJ

Övriga policy? -

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

*Som adminkostnader har köpta tjänster beräknats minus veterinärkostnader 

**Som övriga kostnader har alla andra kostnader beräknats plus veterinärkostnader 

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

Resultaträkningens resultat : 227 206 -4 364 2 893

Antal anställda omräknat till heltidstjänster 

finns ej att tillgå 

Föreningen har inga policyn nedtecknade eftersom att man inte har så många "sammankomster", dock tänker man 

på exempelvis hållbarhet då man gör inköp. 

Det finns inga anställda i föreningen. All verksamhet sker på frivillig basis.


