
Ålands Natur och Miljö r.f. 

Styrelsemedlemmar 31.12.2018:

Underskrivande av bokslut 2018: Joel Lindholm, Anna Hägger, Sofia Mansnerus, Gunnar Westling, Pia Norrmén, Michael Taevs, Paula Linderbäck, Soile Wartiainen, Tony Cederberg, Caroline Georges 

ÅR 2018 2017 2016 Intervju: 

Förvaltning

Antal styrelsemedlemmar (minst 3) 9 8 8

Arvoden för styrelsemedlemmar NEJ NEJ NEJ

Uppdrag för styrelsemedlemmar i föreningen? NEJ JA JA

Har årsmöten hållits? JA JA JA

Antal styrelsemöten? 11 11 11

Revisor?/Verksamhetsgranskare? Både och Både och Både och

Erhållna/ansökta PAF medel

Ansökta medel* 227 400 213 200 219 200

Erhållna medel* 177 000 179 000 179 000

Differens 50 400 34 200 40 200

%Förändring av ansökta medel jmf med föregående år 7 % -3 %

%Förändring av erhållna medel jmf med föregående år -1 % 0 %

Intäkter ur bokslutet

Erhållna Paf medel 177 000 179 000 179 000

Medlemsavgifter 17 613 9 372 9 006

Övriga intäkter 23 274 57 562 36 768

Totala intäkter 217 887 245 934 224 774

%Paf medel andel av totala intäkter 81 % 73 % 80 %

%Medlemsavg. andel av totala intäkter 8 % 4 % 4 %

Antal medlemmar och deras insats

Aktiva medlemmar 0 0 0

Understödande medlemmar 0 0 0

Totala antalet medlemmar **** 1200 1100 900

Frivilligas insatts i timmar se texten 

%Aktiva medlemmar andel av totala medlemmar 0 % 0 % 0 %

Medlemsavgift i medeltal 14,68 8,52 10,01

Kostnader ur bokslutet

Personalkostnader 139 885 150 916 147 868

Övriga verksamhetskostnader * 43 725 27 503 28 468

Verksamhetskostnader * 49 347 53 099 40 768

Anna Häger (Styrelseordförande), Tove Fagerström(kansli, ekonomi), Elin Gäddnäs (kansliledare), Jessica 

Sundberg (kansli, medlemsansvarig) 04.10.2019

Styrelsen utför allt styrelsearbete på frivillig basis, man uppskattar på intervjun att styrelsen lägger ned ca 1 200 timmar på 

ideellt arbete. Styrelsemedlemmarna erhåller inga arvoden, förutom om någon styrelsemedlem ställer upp och drar någon 

kurs som de fakturerar föreningen för. Under 2016 & 2017 var det 2 styrelsemedlemmar som höll kurser för föreningen. En 

styrelsemedlem har även under åren valts som projektledare men slutade då i styrelsen. Föreningen är inte 

momsregistrerad. 

Projekten som man ansökt medel om på sidan av verksamheten har genomförts, men om man inte fått de medel man 

ansökt om "naggas" all verksamhet i kanten. Föreningen har separata kostnadsställen för olika projekt för uppföljning av 

medelsanvändningen. De projekt som man inte får full täckning för behöver man skära ner genom att omstrukturera eller 

inte hålla alla workshops som man tänkt sig etc.

Övriga intäkter består av andra bidrag t.ex. från kommuner, evenemangsbidrag, sponsring etc. Medlemsavgifterna är 5€ 

/barn, 10€ /studerande och pensionärer, 20 € /vuxna och dessutom erhåller man ett visst belopp från Natur och Miljö på 

fastlandet. Föreningen hyr även en lokal där man har ett kontor, det finns några platser på kontoret som man hyr ut åt 

andra, vilket bidrar till en liten hyresintäkt. 

Föreningen följer upp sina medlemmar vart tredje till femte år, genom att ringa runt och påminna om medlemsavgiften. 

Föreningen har ingen uppföljning på aktiva medlemmar, men ordnar ett stort antal evenemang under året. Medlemmarna 

utför all verksamhet på frivillig basis och man uppskattar att det är över 1000 h totalt i månaden, dvs. 12 000 timmar per år 

som medlemmarna tillför till föreningen. Medlemmarnas insatser kan vara allt från att spåna på nya idéer och 

verksamheter, leda tillfällen, bistå med hjälp vid evenemang, skriva utlåtanden, delta i talkor och liknande eller ställa upp 

som sakkunnig vid exempelvis naturfrågor. Föreningen rekryterar medlemmar aktivt genom face-to-face-värvning, ordnar 

evenemang, har information om sin verksamhet på sin hemsida, ordnar folkbildningskurser och kurser inom hållbar 

utveckling med mera. Medlemmar kommer med i en gemenskap där man försöker undvika hierarkier, föreningen är en 

gräsrotsrörelse och en folkrörelse där medlemmars växande engagemang är det centrala. Under vår och höstmöten bjuder 

föreningen alla mötesdeltagare på middag, för att också visa sin uppskattning till allt frivilligarbete som görs.

Föreningens ekonomiansvariga sköter om alla utbetalningar förutom löner medan extern bokföringsbyrå sköter om 

bokföring, löner och bokslut. Föreningen samarbetar med många i sin verksamhet t.ex. genom att dela på utrymmen, ha 

gemensamma evenemang och tema dagar. Några av dessa samarbetspartners är : Emmaus, ABF, Bärkraft.ax, 

Folkhälsan, Rädda Barnen, Ålandsbanken etc.



Totala kostnader 232 957 231 517 217 104

%Förändring av kostnader jmf med föregående år 1 % 7 %

%Personalkostnadernas andel av totala kostnader 60 % 65 % 68 %

%Övriga kostnader andel av totala kostnader 19 % 12 % 13 %

Personalkostnader ur bokslutet

Löner och arvoden 116 678 111 469 108 080

Lönebikostnader 23 207 20 362 23 008

Totala lönekostnader 139 885 131 831 131 088

Antal anställda (heltid) 2,5 2,5 2,5

%Lönebikostnader som andel av löner (förväntad ca 21-25%) 20 % 18 % 21 %

Löner och arvoden per anställd

Föreningens policy

Drogpolicy? JA

Jämställdhetspolicy? JA

Hållbarhetspolicy? JA

Övriga policy? Integrationspolicy

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

*Direkt från resultaträkningen, adminkostnader ligger under övriga verksamhetskostnader 

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

Resultaträkningens resultat : -15 070 14 417 7 669

Antal anställda omräknat till 

heltidstjänster finns ej att tillgå

Alla dessa policyn finns nedskrivna och tillgängliga på föreningens hemsida. Föreningen har erhållit en gåva via ett arv 

under 2017 som överförts till en Skogsfond i balansräkningen, med separata stadgar och egen styrelse. Föreningen har 

även ett "reservkonto" på ca 24 teur där man sparat en liten buffert ifall att något oförväntat skulle hända. Ifall att man inte 

får stöd i samma mån som tidigare och måste säga upp personal behövs lite extra pengar.  

Föreningens ekonomiansvariga sköter om alla utbetalningar förutom löner medan extern bokföringsbyrå sköter om 

bokföring, löner och bokslut. Föreningen samarbetar med många i sin verksamhet t.ex. genom att dela på utrymmen, ha 

gemensamma evenemang och tema dagar. Några av dessa samarbetspartners är : Emmaus, ABF, Bärkraft.ax, 

Folkhälsan, Rädda Barnen, Ålandsbanken etc.

Föreningen har i princip haft 2 anställda med 75 % arbetstid, samt projektledare som jobbat lite under åren. Föreningen 

följer Landskapets Tjänstekollektivavtal, A-tabell och personalens löner följer löneklass A23. Nya tjänster har inte skapats 

under åren vid kansliet, men projektledare anställs beroende på hur längre projekt är i kraft. 


