
Ålands 4H-distrikt r.f. 

Styrelsemedlemmar 31.12.2018:

Madeleine Westling, Lina Larsson, Kaisu Strand, Johanna Boholm-Saarinen, Cecilia Karlsson, Carin Ekström, Lillan Holmberg, Malin Snellman

ÅR 2018 2017 2016 Intervju: Jaana Ojanen (verksamhetsledare), Carin Ekström (styrelsemedlem) 3.10.2019

Förvaltning

Antal styrelsemedlemmar (minst 3) 8 8 8

Arvoden för styrelsemedlemmar NEJ NEJ NEJ

Uppdrag för styrelsemedlemmar i föreningen? NEJ NEJ NEJ

Har årsmöten hållits? JA JA JA

Antal styrelsemöten? 8 8 8

Revisor?/Verksamhetsgranskare? Revisor Revisor Revisor

Erhållna/ansökta PAF medel

Ansökta medel* 180 000 150 000 140 000

Erhållna medel* 150 000 150 000 135 000

Differens 30 000 0 5 000

%Förändring av ansökta medel jmf med föregående år 20 % 7 %

%Förändring av erhållna medel jmf med föregående år 0 % 11 %

Intäkter ur bokslutet

Erhållna Paf medel 150 000 150 000 135 000

Medlemsavgifter 4 590 5 088 5 270

Övriga intäkter 59 368 50 492 60 723

Totala intäkter 213 958 205 579 200 993

%Paf medel andel av totala intäkter 70 % 73 % 67 %

%Medlemsavg. andel av totala intäkter 2 % 2 % 3 %

Antal medlemmar och deras insats

Aktiva medlemmar 361 351 386

Understödande medlemmar 0 0 0

Totala antalet medlemmar **** 361 351 386

Frivilligas insatts i timmar

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

Medlemsavgift i medeltal 12,71 14,49 13,65

finns ingen uppföljning

Inga arvoden betalas för styrelsen. Inga uppdrag förutom att styrelsen kan delta i vissa 

evenemang. Frivilligarbetet bedöms till ca 20h per år. Inga styrelsemedlemmar har utfört tjänster 

åt föreningen som de har fakturerat för. 

Paf medlen är avgörande för verksamhetens fortskridande. Föreningen är mycket nöjda över de 

bidragen de fått, men givetvis skulle mer vara bättre för att t.ex. kunna anställa ytterligare en 

person eftersom att de redan nu kämpar med övertidstimmar. Utökning av verksamheten anses 

efterfrågad men denna inte är möjlig med de medel som man erhåller i dagens läge. Föreningen 

har även fått finansiering från kommunerna ca 30 teur samtidigt som man söker medel från olika 

fonder. 

Medlemsavgiften är 20€/person, 30 euro för en familj. Det finns inga fonderade medel. 

Föreningen är inte momsregistrerad. Enligt intervju anser man att man kunnat utföra all den 

verksamhet som man tänkt. Om man gör ett överskott under ett år överförs dessa till nästa år, 

genom resultaträkningens resultat. 

Medlemsantalet avspeglar inte antalet personer som berörs av verksamheten då det är många 

fler ungdomar som för delta i  4H:s verksamhet genom t.ex. skolorna. Föreningen erhåller 

medlemmar genom att vara ut till skolor och berätta om verksamheten och genom att anordna 

läger, samt genom att närvara på sociala medier. Föreningen försöker behålla medlemmarna 

genom att erbjuda bra aktiviteter som medlemmarna uppskattar. Föreningen samarbetar med 

andra föreningar så som Ålands Skogsvård, Natur & Miljö, Veterantraktor etc., samarbetet främst 

utbyte av tjänster mellan föreningarna.



Kostnader ur bokslutet

Personalkostnader 131 472 160 023 163 929

Verksamhetskostnader ** 17 171 11 060 23 869

Övriga kostnader *** 39 615 24 522 20 351

Totala kostnader 188 257 195 605 208 149

%Förändring av kostnader jmf med föregående år -4 % -6 %

%Personalkostnadernas andel av totala kostnader 70 % 82 % 79 %

%Övriga kostnaders andel av totala kostnader 21 % 13 % 10 %

Personalkostnader ur bokslutet

Löner och arvoden 105 534 126 892 134 155

Lönebikostnader 25 938 33 130 29 773

Totala lönekostnader 131 472 160 023 163 929

Antal anställda (heltid) 4 4 4

%Lönebikostnader som andel av löner (förväntad ca 21-25%) 25 % 26 % 22 %

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

**Direkt taget från resultaträkningen 

***Övriga kostnader som inte hänför sig till verksamhetskostnader 

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

Resultaträkningens resultat : 25 700 9 975 -7 155

Hela verksamheten baserar sig på dessa policys som man försöker sprida genom information på 

skolor, bland medlemmar samt i verksamheten. Föreningen är även medlem i Bärkraft.ax. 

Jämställdhetspolicyn är föreningen fullt medveten om samtidigt som det är svårt att verkställa 

den i verkligheten, eftersom olika aktiviteter lockar olika kön. Man försöker ändå erbjuda 

verksamheter som intresserar alla. 

Bland verksamhetskostnader ligger kostnader direkt hänförliga till 4H gården. Bokföringen köps 

av extern part (Ålands producentförbund & skattetjänst). I övriga kostnader ligger dock hyran för 

gården som betalas till Landskapet Fastighetsverk.  De övriga kostnaderna har ökat 2018 på 

grund av att hyra har höjts. 

Föreningen har 4 anställda, 3 på heltid och en på 80% deltid.. (Från 2019 även en 

projektanställd.) Det finns behov av en djurskötare till. Enligt information erhållen vid intervju 

följer föreningen Landskapets Tjänstekollektivavtal för lönerna, A tabellen. Löneförhöjningar 

gjordes under nämnda åren och alla anställda har flyttats upp några lönenivåer.  I nuläget ligger 

verksamhetsledaren på A22 medan de andra ledarna är på A16. 

Antal anställda omräknat till 

heltidstjänster finns ej att tillgå 


