
Föreningen Norden på Åland r.f. 

Styrelsemedlemmar 31.12.2018:

 Poulsen Englund, Johan Sjölund, Linda Karlsson, Jan-Erik Berglund, Erik Brunström, Gudrun Gudmundsen, Maria Svedmark, Marjo Österberg

ÅR 2018 2017 2016 Intervju: Johan Sjölund (vice ordförande) & Bror Myllykoski (verksamhetsledare) 17.10.2019

Förvaltning

Antal styrelsemedlemmar (minst 3) 8 7 8

Arvoden för styrelsemedlemmar NEJ NEJ NEJ

Uppdrag för styrelsemedlemmar i föreningen? NEJ NEJ NEJ

Har årsmöten hållits? JA JA JA

Antal styrelsemöten? 6 9 7

Revisor?/Verksamhetsgranskare? Både och Både och Både och

Erhållna/ansökta PAF medel

Ansökta medel* 60 000 58 000 56 000

Erhållna medel* 50 000 47 000 45 000

Differens 10 000 11 000 11 000

%Förändring av ansökta medel jmf med föregående år 3 % 4 %

%Förändring av erhållna medel jmf med föregående år 6 % 4 %

Intäkter ur bokslutet

Erhållna  medel 50 000 49 600 47 679

Medlemsavgifter 1 930 2 052 2 125

Övriga intäkter 131 781 119 661 120 471

Totala intäkter 184 012 171 316 170 282

%Paf medel andel av totala intäkter 27 % 29 % 28 %

%Medlemsavg. andel av totala intäkter 1 % 1 % 1 %

Antal medlemmar och deras insats

Aktiva medlemmar 168 193 186

Understödande medlemmar 15 12 12

Totala antalet medlemmar **** 183 205 198

Frivilligas insatts i timmar Ingen uppföljning görs - se text

%Aktiva medlemmar andel av totala medlemmar 92 % 94 % 94 %

Medlemsavgift i medeltal 10,55 10,01 10,73

Kostnader ur bokslutet

Personalkostnader 105 447 111 537 104 479

Adminkostnader**

Övriga kostnader *** 66 791 54 132 65 632

Totala kostnader 172 238 165 669 170 111

Styrelsemedlemmarna erhåller inga arvoden och ingen i styrelsen har fakturerat föreningen för 

utförda tjänster. Styrelsen uppskattar att man lägger ner ungefär 500 frivilliga timmar per år som 

ideellt arbete för föreningen, till detta hör både möten samt andra evenemang som man ställer upp 

på. Styrelsen har kämpat hårt med negativt eget kapital i flera år, men under de nämnda åren har 

föreningen tagit upp ekonomi på varje styrelsemöte för att fästa uppmärksamhet på kassaflödet, 

vilket har lett till bättre resultat.

De medel som erhålls används oavkortat till kärnverksamheten som innefattar områden som: 

nordjobb, nordisk litteraturvecka, nordiskt gästabud, nordens största vänortskedja och nordisk film. 

Visioner och andra planer utöver detta får stryka på foten ifall de erhållna medlen inte räcker till. 

Man har som mål att alltid utföra det som man lägger i sin verksamhetsplan. 

Medlemsavgiften är 15 €/vuxna, 8 €/ungdom och 40 € för så kallade stödjande medlemmar. Bland 

övriga intäkter presenteras finansiering från Nordiska sekretariatet samt Föreningen Norden. 

Föreningen är inte momsregistrerad och har ingen kommersiell verksamhet. Det finns inga 

fonderade medel i föreningen. Föreningen anser att de under de senaste åren uppnått sina mål väl, 

genom att exempelvis 2018 hade föreningen som mål att få 50 Nordjobbare på Åland. Föreningen 

lyckades med att tillsätta 66 Nordjobbare under 2018. 

Alla medlemmar är betalande medlemmar, de som är understödjande är personer med nordiskt 

intresse som vill stöda verksamheten. Som aktiva medlemmar räknas alla som deltar på 

verksamheter, såsom medlemsresor och andra evenemang och en stor del är även Nordjobbarna. 

Då medlemmar är Nordjobbare får man medlemskapet gratis i ett medlemsår, dessa beräknas 

med i medlemsantalet. Föreningen bedriver ingen aktiv rekryteringskampanj, medlemsantalet har 

sjunkit de senaste åren vilket bekymrar föreningen. Målgruppen är medelålders och äldre, men 

man erbjuder flest evenemang för yngre. Föreningen erbjuder intressanta evenemang, håller öppet 

hus vid jul och försöker få synlighet på lokala evenemang. 

Föreningen bedriver aktivt samarbete med andra föreningar och instanser, bland annat totalt ca 70 

företag, dessa finns på 13 av Ålands kommuner (med anledning av Nordjobb). Till ytterligare 

samarbetspartners räknas olika bl.a. museer, konsulat (vid filmvisning), Valhalla Film r.f. Till 

samarbetspartners kan även räknas (med betoning på finlandssvenska sådana) Nordiska 

Ministerrådet, Info Norden, Svenska Kulturfonden, Svenska folkskolans Vänner, Konstsamfundet,  

Föreningen. 

Övriga kostnader innehåller bokföringen som köps av utomstående part, emedan 

verksamhetsledare sköter löpande  och i övriga kostnader ingår även hyra för en kontorsplats. 

Föreningen har inga fonderade medel.



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

%Personalkostnadernas andel av totala kostnader 61 % 67 % 61 %

%Övriga kostnader andel av totala kostnader 39 % 33 % 39 %

Personalkostnader ur bokslutet

Löner och arvoden 87 899 92 775 84 068

Lönebikostnader 16 395 18 762 17 611

Upplupna semesterlöner 1 153 0 2 800

Totala lönekostnader 105 447 111 537 104 479

Antal anställda (heltid) 2 2 2

%Lönebikostnader som andel av löner (förväntad ca 21-25%) 19 % 20 % 21 %

Löner och arvoden per anställd

Föreningens policy

Drogpolicy? JA

Jämställdhetspolicy? JA

Hållbarhetspolicy?

Övriga policy?  -

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

**Adminkostnader specificeras inte skilt i bokslutet

*** Här ligger alla kostnader, övriga kostnader, avskrivningar och finansieringskostnader 

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

Resultaträkningens resultat : 11 773 5 647 171

Antal anställda omräknat till 

heltidstjänster finns ej att tillgå

Föreningen anser att policyn genomsyrar hela verksamheten. Enligt information erhållen vid 

intervju har lönerna inom organisationen granskats ur jämlikhetssynpunkt och skall vara jämställda 

oavsett kön. Drog- och alkoholpolicyn är aktuell i och med att föreningen har många unga 

Nordjobbare, detta diskuteras så att alla deltagare är medvetna om policyn. 

Gällande hållbarhet finns ingen nedtecknad policy men man ingår i Bärkraft.ax. 

Föreningen bedriver aktivt samarbete med andra föreningar och instanser, bland annat totalt ca 70 

företag, dessa finns på 13 av Ålands kommuner (med anledning av Nordjobb). Till ytterligare 

samarbetspartners räknas olika bl.a. museer, konsulat (vid filmvisning), Valhalla Film r.f. Till 

samarbetspartners kan även räknas (med betoning på finlandssvenska sådana) Nordiska 

Ministerrådet, Info Norden, Svenska Kulturfonden, Svenska folkskolans Vänner, Konstsamfundet,  

Föreningen. 

Övriga kostnader innehåller bokföringen som köps av utomstående part, emedan 

verksamhetsledare sköter löpande  och i övriga kostnader ingår även hyra för en kontorsplats. 

Föreningen har inga fonderade medel.

Personalen har sett ut som följer de senaste åren:

2016: Verksamhetsledare 75% , Projektledare 75% (nordjobb), Projektmedarbetare 50% , 

Projektassistent 

2017: Verksamhetsledare 75% , Projektledare 75% (nordjobb), Projektmedarbetare 50% 

2018: Verksamhetsledare 75% , Projektledare 75% (nordjobb), Projektledare 50%, 

Projektassistent 

Föreningen använder sig av Landskapets Tjänstekollektivavtal, och använder A-tabellen. Lönerna 

ligger i nuläget vid A22-A24. Man strävar efter att göra lönerna mera jämställda, eftersom det 

historiskt inte varit så. Föreningen betalar även en språklärare ett arvode på 4 000 € för att denne 

skall hålla språkbad för unga som skall skriva studentexamen, dessa ingår i personalkostnaderna. 


