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Förvaltning

Antal styrelsemedlemmar (minst 3) 6 6 6

Arvoden för styrelsemedlemmar NEJ NEJ NEJ

Uppdrag för styrelsemedlemmar i föreningen? NEJ NEJ NEJ

Har årsmöten hållits? JA JA JA

Antal styrelsemöten? 5-6 5-6 5-6

Revisor?/Verksamhetsgranskare? Verksamhe

tsgr.

Verksamhe

tsgr.

Verksamhe

tsgr.

Erhållna/ansökta PAF medel

Ansökta medel* 50 000 45 000 43 000

Erhållna medel* 42 000 37 000 22 000

Differens 8 000 8 000 21 000

%Förändring av ansökta medel jmf med föregående år 11 % 5 %

%Förändring av ansökta medel jmf med föregående år 14 % 68 %

Intäkter ur bokslutet

Erhållna Paf medel 42 000 37 000 22 000

Medlemsavgifter 1 320 2 255 3 180

Övriga intäkter 356 775 585

Totala intäkter 43 676 40 030 25 765

%Paf medel andel av totala intäkter 96 % 92 % 85 %

%Medlemsavg. andel av totala intäkter 3 % 6 % 12 %

Antal medlemmar och deras insats

Aktiva medlemmar 158 131 135

Understödande medlemmar 0 0 0

Totala antalet medlemmar **** 158 131 135

Frivilligas insatts i timmar

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

Medlemsavgift i medeltal 8,35 17,21 23,56

Kostnader ur bokslutet

Personalkostnader 0 0 0

Adminkostnader* 5 010 5 777 7 098

Övriga kostnader ** 30 796 42 981 21 680

Totala kostnader 35 807 48 757 28 778

Följs inte upp, se estimat i texten 

Styrelsemedlemmarna erhåller inga arvoden och man har heller inte köpt tjänster från någon 

styrelsemedlem under åren. Styrelsemedlemmarna utför all föreningsverksamhet på frivillig basis, 

som tack får hedersmedlemmar och styrelsemedlemmar en middag efter årsmötet en gång per år. 

Enligt information erhållen vid mötet har man under åren sökt bidrag både för verksamhet samt för 

att rusta upp Lågskär fågelskådningsstation. Då man erhållit medel enligt ansökan för investering i 

Lågskär använder man av verksamhetsbidraget för att klara av renovering på Lågskär. Detta leder 

till att man drar in en del av den verksamhet som man hade tänkt, exempelvis har man tänkt bygga 

ett fågeltorn men tillgångarna har inte ännu räckt till det. Om det blir något över av PAF medlen så 

sparas de till nästa år för att användas för drift och underhåll på byggnaderna, man fonderar inte 

medlen. Upprustningen på Lågskär framskrider enligt plan. 

Av medlemsavgiftsintäkterna går 75% direkt till att betala medlemsavgiften till Birdlife, som är en 

takorganisation för fågelskyddsföreningar. Föreningen har inte sökt efter andra finansiärer under 

åren. Föreningen är inte momsregistrerad och har ingen kommersiell verksamhet. Föreningen har 

sålt lite föreningsartiklar vid 90 års jubileum, och målet var att synas bland allmänheten snarare än 

att tjäna pengar. Under åren 2016 sände man med ett bankgiro med årsberättelsen, medan man på 

senare tid endast lagt kontonummer och betalningsanvisning inne i årsberättelsen, vilket har 

minskat inbetalningarna av medlemsavgifter. Föreningen tar även ut en stationsavgift av finländska 

fågelskådare som använder sig av Lågskär och Signilskär fågelskådningsstationer. 

Föreningen har inte haft några anställda under åren. I övriga kostnader finns de tjänster man köpt in 

för renovering av Lågskär, man har i samband med renoveringen stått för transportkostnaderna av 

material ut till Lågskär. Föreningen betalar ett arrende för Lågskär åt Landskapsregeringen. 

Bokföringen hålls på ideell basis av styrelsemedlemmar. Föreningen köper endast 

sammanställande av bokslutet från extern part. Föreningen köper även tjänster av Shipland Boat 

Taxi, för att komma ut till skären, men ibland kan även ordförande på ideell basis vara med och 

berätta om fågelarter åt grupper som Shipland Boat Taxi tar ut till olika skär och på detta sätt 

samarbeta. 

I tabellen presenteras alla betalande medlemmar som aktiva medlemmar, medan det är ca 10-15 st 

som är aktiva genom att rapportera sina fågelobservationer. De frivilliga insatserna beräknas till 

över 1 000 timmar, både höst och vår åker man ut tidiga mornar till sena kvällar för att observera 

fåglar och samla observationer.  Föreningen skulle vilja väcka intresse hos yngre personer och 

därför varit och berättat om fågelskådning på åtminstone Strandnäs skola. Utöver detta har 

föreningen en webbsida, samt en Facebook sida för medlemmar. Det finns även en grupp på 

Facebook där personer får lägga upp fågelobservationer och där medlemmarna hjälper till att 

identifiera olika arter. För medlemmarna ordnar man olika fågelskådningar och har utflykter, 

medlemmarna står oftast själv för transportkostnader, vilket gör det svårt att behålla en del 

medlemmar. 



%Förändring av kostnader jmf med föregående år -27 % 69 %

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

%Övriga kostnader andel av totala kostnader 14 % 12 % 25 %

Personalkostnader ur bokslutet

Löner och arvoden 0 0 0

Lönebikostnader 0 0 0

Totala lönekostnader 0 0 0

Antal anställda (heltid) 0 0 0

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

Löner och arvoden per anställd

Föreningens policy

Drogpolicy? NEJ 

Jämställdhetspolicy? NEJ 

Hållbarhetspolicy? NEJ 

Övriga policy? -

*Bland adminkostnader ligger medlemsavgifter till Birdlife, samt andra administrationskostnader direkt från bokslutet 

**Under övriga kostnader ligger en stor del av drift & underhåll för Lågskär, samt resekostnader och kostnad för tillförda medel. 

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

Räkenskapsperiodens resultat : 7 869 -8 727 -3 013

Drogpolicy samt jämställdhetspolicy finns fr.o.m. 2019. Ingen hållbarhetspolicy finns men man 

beaktar hållbarhet genom att t.ex. Uppmuntra medlemmarna/allmänheten till att paddla, cykla, gå 

eller vandra då man är på fågelskådning. 

Föreningen har inte haft några anställda under åren. I övriga kostnader finns de tjänster man köpt in 

för renovering av Lågskär, man har i samband med renoveringen stått för transportkostnaderna av 

material ut till Lågskär. Föreningen betalar ett arrende för Lågskär åt Landskapsregeringen. 

Bokföringen hålls på ideell basis av styrelsemedlemmar. Föreningen köper endast 

sammanställande av bokslutet från extern part. Föreningen köper även tjänster av Shipland Boat 

Taxi, för att komma ut till skären, men ibland kan även ordförande på ideell basis vara med och 

berätta om fågelarter åt grupper som Shipland Boat Taxi tar ut till olika skär och på detta sätt 

samarbeta. 

Inga löner har betalats ut. Föreningen samarbetar med andra fågelskyddsföreningar i Finland och 

med Naturhistoriska muséet. Föreningen samarbetar med Fyrsällskapet som håller till på Lågskär 

genom att tillsammans  plocka skräp etc. på Lågskär. Föreningen har även samarbetat med 

Landskapsregeringen med ett drönarprojekt, vars avsikt varit att skrämma havsörnar från att äta 

ejderungar. 

Antal anställda omräknat till 

heltidstjänster finns ej att tillgå


