
SKUNK - skärgårdsungdomarnas intresseorganisation rf 

Styrelsemedlemmar 31.12.2018:

Sonja Pettersson, Sofia Lahtinen, Jacob Helin, Moa Rytterstedt, Emilia Engblom, Oskar Strand

ÅR 2018 2017 2016 Intervju: Mia Hanström (verksamhetsledare), Sonja Pettersson (ordförande) 3.10.2019

Förvaltning

Antal styrelsemedlemmar (minst 3) 6 5 6

Arvoden för styrelsemedlemmar NEJ NEJ NEJ

Uppdrag för styrelsemedlemmar i föreningen? NEJ NEJ NEJ

Har årsmöten hållits? JA JA JA

Antal styrelsemöten? 14 11 16

Revisor?/Verksamhetsgranskare? Verksamhet

sgr.

Verksamhet

sgr.

Verksamhet

sgr.

Erhållna/ansökta PAF medel

Ansökta medel* 135 000 110 980 110 300

Erhållna medel* 78 000 40 000 85 000

Differens 57 000 70 980 25 300

%Förändring av ansökta medel jmf med föregående år 22 % 1 %

%Förändring av erhållna medel jmf med föregående år 95 % -53 %

Intäkter ur bokslutet

Erhållna Paf medel 78 000 40 000 85 000

Medlemsavgifter 190 30 110

Intäkt från EU projekt 103 244 78 004 90 149

Övriga intäkter 88 078 106 759 130 225

Totala intäkter 269 512 224 793 305 484

%Paf medel andel av totala intäkter 29 % 18 % 28 %

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

Antal medlemmar och deras insats

Aktiva medlemmar 30 10 20

Understödande medlemmar 0 0 0

Totala antalet medlemmar **** 30 10 20

Frivilligas insatts i timmar

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

Medlemsavgift i medeltal 6,33 3,00 5,50

Kostnader ur bokslutet

Personalkostnader 86 031 74 582 101 561

Adminkostnader ** 66 145 49 202 54 942

Styrelsemedlemmarna utför frivilligt arbete estimerat till ca 200-350 h på årsnivå. Styrelsemedlemmarna 

erhåller inget arvode för sitt uppdrag, ingen styrelsemedlem har sålt tjänster till föreningen. (Flera av 

styrelsemedlemmar är unga, vilket gör att de dock kan få ersättning för transport för att komma till och från 

möten). Styrelsemedlemmarna är oftast inte aktiva i arrangemangen av verksamheten, en projektanställd 

ungdomscoach och en verksamhetsledare finns som sköter om föreningens verksamhet. 

Verksamhetsledaren fakturerar föreningen på timbasis för sina utförda timmar, redovisas årligen i 

verksamhetsberättelsen. 

Föreningen söker medel för projekt och verksamhetsbidrag, erhåller man ej ansökta medel för projekt så blir 

projekten oftast inte av. Projekten innefattar främst anställande av personal som kan utföra, bidra och 

utveckla verksamheten. Om man inte får de medel som man ansökt om anställs inte personal, personalen 

kan vara på heltid, deltid eller per timmar. Under åren har man även tagit lån/kredit för att förskottera bidrag 

för projekt. Man har inte fonderat medlen i det egna kapitalet men man har flyttat oanvända projektmedel till 

nästa år för fleråriga projekt genom att bokföra dessa som resultatregleringar i bokslutet. Dialog hålls med 

handläggare då medel blir över. 

Medlemsavgifterna är en liten del av intäkterna eftersom att medlemmarna är underåriga barn/ungdomar 

och kan inte förväntas betala medlemsavgift. Man erhåller bidrag och stöd från flera andra organisationer, 

så som kommuner, Erasmus + samt Kulturfonden. Under åren har man erhållit projektbidrag från EU för att 

utföra ett EU projekt RIBS.  Föreningen har ingen kommersiell verksamhet och är inte momsregistrerad. 

Faktiska antalet medlemmar/aktiva större än så eftersom en stor del ungdomar 12-15 år i skärgården deltar 

i verksamhet, medan man endast rapporterar de ungdomar som betalat medlemsavgift. Nya medlemmar 

rekryteras genom att man åker ut till skolorna, samt att man är aktiv på sociala medier. Medlemmarna är 

svåra att behålla under en lång tid eftersom verksamheten riktar sig till en viss åldersgrupp, och det är 

naturligt att de "växer" ur spannet. Medlemsavgiften är lagd till 5 €/medlem för att alla ska kunna vara med 

även oberoende av ekonomisk situation. 

Under adminkostnader ligger bland annat kostnaderna för verksamhetsledaren ca 32 teur 2016, 27 teur 

2017 och 42 teur 2018, som alltså fakturerar för sina tjänster. I denna grupp ligger även bokföringstjänsterna 

som utförs av extern bokföringsbyrå, förutom betalning av fakturor som sköts av verksamhetsledaren. Det 

ökade antalet verksamhetsledartimmar har sin bakgrund i flera anställda, sjukdom, större krävande projekt 

och utmaningar med den internationella volontärverksamheten. Föreningen samarbetar ofta med andra 

föreningar, så som Rädda Barnen, Natur & Miljö och Ungresurs. Samarbetet sker bl.a. genom att 

tillsammans erbjuda medlemmarna program.  Föreningen har även haft samarbete med samtliga 

skärgårdskommuner, Mariehamns Stad, samt Pargas Stad som man bland annat haft som partner i EU 

projektet.



Övriga kostnader *** 121 805 116 785 113 808

Totala kostnader 273 981 240 570 270 311

%Förändring av kostnader jmf med föregående år 14 % -11 %

%Personalkostnadernas andel av totala kostnader 31 % 31 % 38 %

%Övriga kostnader andel av totala kostnader 24 % 20 % 20 %

Personalkostnader ur bokslutet

Löner och arvoden 70 846 58 254 87 007

Lönebikostnader 15 185 16 328 14 554

Totala lönekostnader 86 031 74 582 101 561

Antal anställda (heltid) 2 2 2

%Lönebikostnader som andel av löner (förväntad ca 21-25%) 21 % 28 % 17 %

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

** Plockat ut tjänstekostnader från kontovisa resultaträkningen, med ekonomi, verksamhetsledning, external expertise konton.

***Under övriga kostnader finns alla andra kostnader bortsett från de ovanstående. 

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

Resultaträkningens resultat: -4 469 -15 777 35 173

Arbets-, läger-, sjukskrivnings- samt 

rehabiliteringspolicys

Policys diskuteras bland de som är med i verksamheten och finns på föreningens hemsida. Policyn 

diskuteras inom styrelsen och är bra att finnas som stöd i verksamheten.

Under adminkostnader ligger bland annat kostnaderna för verksamhetsledaren ca 32 teur 2016, 27 teur 

2017 och 42 teur 2018, som alltså fakturerar för sina tjänster. I denna grupp ligger även bokföringstjänsterna 

som utförs av extern bokföringsbyrå, förutom betalning av fakturor som sköts av verksamhetsledaren. Det 

ökade antalet verksamhetsledartimmar har sin bakgrund i flera anställda, sjukdom, större krävande projekt 

och utmaningar med den internationella volontärverksamheten. Föreningen samarbetar ofta med andra 

föreningar, så som Rädda Barnen, Natur & Miljö och Ungresurs. Samarbetet sker bl.a. genom att 

tillsammans erbjuda medlemmarna program.  Föreningen har även haft samarbete med samtliga 

skärgårdskommuner, Mariehamns Stad, samt Pargas Stad som man bland annat haft som partner i EU 

projektet.

Under åren har man haft 1-3 anställda, som man betalat lön åt från SKUNK. Inga nya tjänster har skapats 

under åren, man har haft en ungdomscoach samt projektanställd för EU projektet och andra projekt. För de 

anställda använder man Kommunernas Kollektivavtal, ungdomscoachen erhåller en lite högre grundlön 

eftersom denne inte får ersättning för kvällar och helger. Därtill har föreningen köpt in tjänster, dessa alltså 

presenterade under adminkostnader, från verksamhetsledaren och en "financial manager" som har hjälpt till 

med att rapportera EU stöd åt föreningen. Utöver detta har föreningen köpt tjänster och timersatt/arvoderat 

experter och kulturarbetare i olika aktiviteter. Lönerna för det hel- och deltidsanställda har legat mellan 2500 - 

3500 € per månad för heltid, beroende på de anställdas utbildning och erfarenheter. Föreningen under 

perioden haft 1-2 internationella volontärer på heltid via Erasmus+.

Antal anställda omräknat till 

heltidstjänster finns ej att tillgå 


