
Ålands Hästsportförening r.f. 

Styrelsemedlemmar 31.12.2018:

Mathias Sandberg, Åsa Ceder, Tomas Ahlqvist, Pernilla Blomroos, Elin Andersén, Petra Söderman, Rebecka Eriksson

ÅR 2018 2017 2016 Intervju: Mathias Sandberg (Ordförande), Elin Andersén (Styrelsemedlem) 18.10.2019 

Förvaltning

Antal styrelsemedlemmar (minst 3) 7 7 7

Arvoden för styrelsemedlemmar NEJ NEJ NEJ

Uppdrag för styrelsemedlemmar i föreningen? NEJ NEJ NEJ

Har årsmöten hållits? JA JA JA

Antal styrelsemöten? 8 6 9

Revisor?/Verksamhetsgranskare? Verksamhet

sgr.

Verksamhet

sgr.

Verksamhet

sgr.

Erhållna/ansökta PAF medel

Ansökta medel* 282 524 224 797 238 750

Erhållna medel* 170 000 170 000 174 616

Differens 112 524 54 797 64 134

%Förändring av ansökta medel jmf med föregående år 26 % -6 %

%Förändring av erhållna medel jmf med föregående år 0 % -3 %

Intäkter ur bokslutet

Erhållna Paf medel 170 000 170 000 174 616

Medlemsavgifter 3 875 5 610 5 638

Övriga intäkter 199 963 207 025 231 449

Totala intäkter 373 838 382 635 411 703

%Paf medel andel av totala intäkter 45 % 44 % 42 %

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

Antal medlemmar och deras insats

Aktiva medlemmar 168 176 166

Understödande medlemmar 0 0 0

Totala antalet medlemmar **** 168 176 166

Frivilligas insatts i timmar 2000 2000 2000

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

Medlemsavgift i medeltal 23,07 31,88 33,97

Kostnader ur bokslutet

Personalkostnader 99 435 63 196 75 157

Adminkostnader** 29 874 39 943 38 604

Övriga kostnader*** 269 325 291 595 307 697

Styrelsemedlemmarna utför all verksamhet på frivillig basis, och man uppskattar att man utför ca 480 

timmar ideellt arbete i styrelsen per år genom möten, som funktionär etc. Ingen i styrelsen har fakturerat 

föreningen för utförda tjänster. Styrelsemedlemmarna blir bjudna på middag i samband med Hästgalan som 

tack för sin insats. 

Föreningen känner av en nedåt gående trend i intresset för hästsport och skulle vilja öka antalet 

intresserade medlemmar till åtminstone 250-300 st. 

Föreningen har använt PAF medlen för den löpande driften, såsom betalning av löner, förvaltningen, 

ponnyskola, utbildningar och ungdomsverksamhet. Föreningen har utfört allt som varit planerat under åren, 

det som får ge vika om man inte har tillräckligt med medel är att man drar ner på betalda timmar, underhåll 

av stallbyggnader och ridbanor. Det finns en del som redan gett vika på grund av bristande resurser, så 

som medlemsanskaffningen, marknadsföring av travbanan som turistmål och att se till att travbanans 

verksamhet sköts mera professionellt. Detta är en förutsättning för att locka mera gäster och tävlande till 

travbanan. 

Föreningen bedriver momspliktig verksamhet för ca 20 % av sin försäljning. Den momsbelagda 

verksamheten är all försäljning i samband med tävlingar t.ex. biljetter, box & stallhyror samt 

kursverksamhet. ATG överskotten är inte momspliktiga. Medlemsavgifterna har uppgått till : 30 € för vuxna 

och 15 € under 18 år. De övriga intäkterna kommer alltså från spelöverskott, egen försäljning under 

evenemang, uthyrning av boxar, sponsoravtal etc. Inga PAF medel har under åren kvarstått utan de har 

använts under åren.

Alla medlemmar är betalande medlemmar, och i stort sätt alla medlemmar är aktiva på något vis. En del 

medlemmar ställer upp som funktionärer, medan andra besöker trav. Under åren har man ungefär ett 100 

tal personer som löpande ställer upp som funktionärer på de trav som ordnas 5-6 gånger per år, av dessa 

behövs ca 40 personer per trav. I och med detta lägger funktionärerna ner mycket ideell tid som man 

uppskattar till 2000 h per år. De som varit funktionärer bjuds på samma sätt som styrelsen en middag under 

Hästgalan. Under åren har man inte haft någon aktiv kampanj för att rekrytera nya medlemmar eftersom 

tiden inte funnits för detta i styrelsen. För att hålla kvar sina medlemmar bjuder föreningen på inträde till 

traven, samt att man bjudit medlemmar på kaffe och bulle. Det gemensamma brinnande intresset för hästar 

gör att medlemmarna stannar kvar i föreningen. 

Inom administration ingår bokföring och uppgörande av bokslut som köps av extern part. 

Verksamhetsledaren som sköter löpande administration och stödansökningar. Samarbete görs främst med 

andra hästföreningar som Islandshästföreningen. Under 2019 har föreningen även påbörjat samarbete med 

gymnastikföreningen. Föreningen har ca 20 företag som är samarbetspartners genom sponsoravtal med 

föreningen. 



Totala kostnader 398 634 394 734 421 458

%Förändring av kostnader jmf med föregående år 1 % -6 %

%Personalkostnadernas andel av totala kostnader 25 % 16 % 18 %

%Övriga kostnaders andel av totala kostnader 68 % 74 % 73 %

Personalkostnader ur bokslutet

Löner och arvoden 82 801 53 088 62 509

Lönebikostnader 16 634 10 108 12 648

Totala lönekostnader 99 435 63 196 75 157

Antal anställda (heltid) 4 3 3
%Lönebikostnader som andel av löner (förväntad ca 21-25%) 20 % 19 % 20 %

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

**Som adminkostnader har vi från resultaträkningen tagit övriga rörelsekostnader 

***Övriga kostnader är alla andra kostnader förutom övriga rörelsekostnader, även avskrivningarna och finansiella kostnader 

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

Resultaträkningens resultat: -24 796 -12 099 -9 755

Policy mot diskriminering

Policyn kommer i uttryck genom att man t.ex. på Hästgalan inte släpper underåriga utan målsman på galan, 

samt att de avlägsnas kl. 22. Föreningen bjuder inte på alkohol, utan vill man förtära det köps det på egen 

bekostnad. Policyn diskuteras i styrelsen samt på årsmöten med medlemmarna. Föreningen är stolt med att 

kunna konstatera att män och kvinnor tävlar på lika villkor inom sporten. Föreningen är angelägen om att 

jämställdhet tillämpas även i styrelsesammansättningen. Gällande hållbarhet har man sökt om att få ett nytt 

bevattningssystem för banorna, men inte erhållit stöd för detta. Föreningen vattnar banorna normalt med 

saltvatten, i brist på tid används dock Ålands Vatten under tävlingsdagar. Föreningen har en bunden fond i 

sin balans vars medel skall användas för prispengar i tävlingar och till ett visst ändamål enligt 

styrelsebeslut.  

Inom administration ingår bokföring och uppgörande av bokslut som köps av extern part. 

Verksamhetsledaren som sköter löpande administration och stödansökningar. Samarbete görs främst med 

andra hästföreningar som Islandshästföreningen. Under 2019 har föreningen även påbörjat samarbete med 

gymnastikföreningen. Föreningen har ca 20 företag som är samarbetspartners genom sponsoravtal med 

föreningen. 

Personal har under de senaste åren bestått av: 

2016: Verksamhetsledare, Sportchef, Anläggningsansvarig, 5 timanställda, projektanställd

2017: Verksamhetsledare, Sportchef, Anläggningsansvarig, 6 timanställda

2018: Verksamhetsledare, Sportchef, Anläggningsansvarig, Verksamhetsansvarig, 2 timanställda 

På lönelistan finns även professionella domare och andra professionella aktörer som behövs på tävlingar. 

Antalet personer uppgår till ca 20 st.per år. 

Under 2017 gjordes en utredning ang. lönerna för anställda, men inget lämpligt kollektivavtal hittades, vilket 

gör att man följer gällande lagstiftning samt att lönen förhandlas skilt med varje anställd. Föreningen 

behöver anställda kompetent personal för att sköta om banor, evenemang, domare etc. vilket gör att 

lönerna varierar enligt yrke och expertis. Alla löneförhöjningar godkänns av styrelsen och avtal uppgörs på 

basen av förhandling. Under åren har man försökt att anställa mera personal på timbasis istället för 

månadslön för bättre ekonomi. 

Antal anställda omräknat till 

heltidstjänster finns ej att tillgå 


