
Ålands Idrottsförbund r.f.

Styrelsemedlemmar 31.12.2018:

Edgar Vickström, Kirsi Jansson, Marcus Englund, Anders Eriksson, Agneta Erlandsson-Björklund, Lillemor Fagerstedt, Ida Lindqvist, Josephine Thörnroos, Annica Östermalm, Mikael Granskog

ÅR 2018 2017 2016 Intervju: Jenna Gestranius (Sportchef) & Lena Eriksson (Idrottskonsulent) 17.10.2019

Förvaltning

Antal styrelsemedlemmar (minst 3) 10 10 10

Arvoden för styrelsemedlemmar 75€/möte 75€/möte 75€/möte

Uppdrag för styrelsemedlemmar i föreningen? NEJ NEJ NEJ

Har årsmöten hållits? JA JA JA

Antal styrelsemöten? 15 12 11

Revisor?/Verksamhetsgranskare? Både och Både och Både och

Erhållna/ansökta PAF medel

Ansökta medel* 1 818 000 1 710 000 1 627 000

Erhållna medel* 1 628 000 1 560 000 1 550 000

Differens 190 000 150 000 77 000

%Förändring av ansökta medel jmf med föregående år 6 % 5 %

%Förändring av erhållna medel jmf med föregående år 4 % 1 %

Intäkter ur bokslutet

Erhållna Paf medel 1 628 000 1 560 000 1 550 000

Medlemsavgifter 1 580 1 236 1 420

Övriga intäkter 60 853 53 945 70 085

Totala intäkter 1 690 433 1 615 181 1 621 505

%Paf medel andel av totala intäkter 96 % 97 % 96 %

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

Antal medlemmar och deras insats

Aktiva medlemmar 0 0 0

Understödande medlemmar 68 68 68

Totala antalet medlemmar **** 68 68 68

Frivilligas insatts i timmar ingen uppföljning görs - ett fåtal

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

Medlemsavgift i medeltal 23,24 18,18 20,88

Kostnader ur bokslutet

Personalkostnader 155 388 173 256 144 615

Adminkostnader * 43 846 38 978 42 539

Övriga kostnader ** 1 466 411 1 466 126 1 372 541

Totala kostnader 1 665 645 1 678 360 1 559 696

Styrelsemedlemmarna erhåller ett mötesarvode på 75 €/ möte, från och med 2018 erhåller 

ordförande ett arvode på 150 €/möte. Ingen i styrelsen har erhållit lön eller fakturerat föreningen för 

utförda. Eftersom att Ålands Idrott är ett fördelningsorgan av penningmedel till idrottsföreningar utförs 

styrelsens främsta uppgifter på styrelsemöten där fördelning av bidragen sker samt att sitta med i 

arbetsgrupper. De frivilliga timmarna som utförs ligger främst hos medlemsföreningarna. 

Föreningens verksamhet har genomförts i enlighet med ansökan. Under 2018 fördelade Ålands 

Idrott ut 1,3 milj. eur till sina medlemsföreningar som är ca 70 till antalet. Erhållna medel för 

ifrågavarande tidsperioder har använts ändamålsenligt, överblivna medel efter räkenskapsperiodens 

slut förekommer i regel inte. De år då överskott uppstår utnyttjas detta under därpå följande 

verksamhetsår. Övriga visioner som antecknats i verksamhetsplanen får man ge avkall på då 

medlen är slut för verksamhetsåret.

Övriga intäkter intäkter består av kursavgifter, intäkter från Idrottsgalan samt hyresintäkter. 

Föreningen är momsregistrerad och det är främst utbildningen som är momsbelagd. Intäkterna från 

kursavgifter är ca 5 teur. Medlemsavgiften är 20€ för föreningar och 50€ för förbund, man vill inte 

höja medlemsavgiften för föreningarna. Föreningen bedriver aktivt samarbete med andra 

idrottsföreningar, t.ex. Rädda Barnen, Folkhälsan, Idrottsutbildarna i Sverige (med vilka man delar 

system gällande utbildning) samt en hel del gränsöverskridande samarbete med diverse 

organisationer.

Föreningen gör inga riktade rekryteringskampanjer. Nya medlemmar ansluter sig i huvudsak när 

medel ansöks från  Ålands Idrott, eftersom medlemskap är en förutsättning för att erhålla bidrag. Alla 

medlemmarna är föreningar.

Administrativa kostnaderna innehåller den externa bokföringstjänster. Bland övriga kostnader 

presenteras de bidrag som betalas ut till medlemsföreningarna som under åren varit : 1,3 milj. euro 

(2018) 1,2 milj. euro  (2017) 958 tusen euro (2016). De övriga kostnaderna ökar även i samband 

med Ö-spelen ordnas vartannat år t.ex. 2017. Vartannat år ordnas även ett ungdomsutbyte som 

utfördes 2016 men dock inte 2018. 



%Förändring av kostnader jmf med föregående år -1 % 8 %

%Personalkostnadernas andel av totala kostnader 9 % 10 % 9 %

%Övriga kostnader andel av totala kostnader 3 % 2 % 3 %

Personalkostnader ur bokslutet

Löner och arvoden 132 536 148 345 122 387

Lönebikostnader 22 852 24 911 22 228

Totala lönekostnader 155 388 173 256 144 615

Antal anställda (heltid) 2,4 2,1 2

%Lönebikostnader som andel av löner (förväntad ca 21-25%) 17 % 17 % 18 %

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

**Finns specificerat i notuppgifterna administrativa kostnader 

***Alla övriga kostnader, minus administrativa kostnaderna 

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

Resultaträkningens resultat : 24 788 -63 179 61 810

Antal anställda omräknat till 

heltidstjänster finns ej att tillgå  

Drog-, jämställdhets- och hållbarhetspolicy finns uppgjorda och tillgängliga på föreningens hemsida. 

Föreningen har blivit uppmanad att jobba mer med jämställdhetsfrågor framöver, för vilket det 

kommer budgeteras medel inför nästa verksamhetsår. Dessa policyn genomsyrar hela föreningens 

verksamhet och påtalas vid lämpliga tillfällen såsom evenemang och dylikt där ungdomar deltar.

Administrativa kostnaderna innehåller den externa bokföringstjänster. Bland övriga kostnader 

presenteras de bidrag som betalas ut till medlemsföreningarna som under åren varit : 1,3 milj. euro 

(2018) 1,2 milj. euro  (2017) 958 tusen euro (2016). De övriga kostnaderna ökar även i samband 

med Ö-spelen ordnas vartannat år t.ex. 2017. Vartannat år ordnas även ett ungdomsutbyte som 

utfördes 2016 men dock inte 2018. 

Fördelning av personalkostnaderna:

2016: Sportchef 100%, Idrottskonsulent 100% 

2017: Sportchef 100%, Idrottskonsulent 100%, Projektanställd 50% från 1.4.2017

2018: Sportchef 50 % (fram till 30.4.2018) / 100%, Idrottskonsulent 100%, Projektanställd 50%

Ersättning i form av lön har betalats ut också i viss mån till tidtagningsfunktioner och utbildare. 

Föreningen har tidigare använt Landskapets Tjänstekollektivavtal men under 2018 kommer 

nyanställda att anställas under 'Urheilujärjestöjä koskeva Työehtosopimus'. För den anställda som 

varit i huset före 2018 används Landskapets Tjänstekollektivavtalets A-tabell. De anställda ligger i 

intervallet A21-22. 


