
Teaterföreningen i Mariehamn r.f. 

Styrelsemedlemmar 31.12.2018:

Ulf Weman, Daniel Dahlén, Sabina Melander, Madelene Nordin, Johan Karrento, Lena Andersson, Stefan Gustafsson, Pernilla Hägglund, Amanda Nordas

ÅR 2018 2017 2016 Intervju: Johan Ehn (styrelseordförande) & Sabina Melander (kassör) 17.10.2019

Förvaltning

Antal styrelsemedlemmar (minst 3) 9 9 9

Arvoden för styrelsemedlemmar JA JA JA

Uppdrag för styrelsemedlemmar i föreningen? NEJ NEJ NEJ

Har årsmöten hållits? JA JA JA

Antal styrelsemöten? 10 10 9

Revisor?/Verksamhetsgranskare? Verksamhe

tsgr.

Verksamhe

tsgr.

Verksamh

etsgr.

Erhållna/ansökta PAF medel

Ansökta medel* 115 159 51 000 68 505

Erhållna medel* 38 500 30 000 37 000

Differens 76 659 21 000 31 505

%Förändring av ansökta medel jmf med föregående år 126 % -26 %

%Förändring av ansökta medel jmf med föregående år 28 % -19 %

Intäkter ur bokslutet

Erhållna Paf medel 38 500 30 000 37 000

Medlemsavgifter 1 350 840 1 200

Övriga intäkter 58 528 33 915 39 671

Totala intäkter 98 378 64 755 77 871

%Paf medel andel av totala intäkter 39 % 46 % 48 %

%Medlemsavg. andel av totala intäkter 1 % 1 % 2 %

Antal medlemmar och deras insats

Aktiva medlemmar 173 111 63

Understödande medlemmar 0 0 69

Totala antalet medlemmar **** 173 111 132

Frivilligas insatts i timmar ca 2800 timmar/ år 

%Aktiva medlemmar andel av totala medlemmar 100 % 100 % 48 %

Medlemsavgift i medeltal 7,80 7,57 9,09

Kostnader ur bokslutet

Personalkostnader 32 188 12 190 30 550

Adminkostnader ** 16 759 11 229 19 947

Övriga kostnader *** 50 721 31 421 35 657

Totala kostnader 99 668 54 840 86 155

Styrelsen erhåller ett mötesarvode på 49 €/möte, ordförande, viceordförande och kassör erhåller även 

ett årsarvode på 1100 €/år (ordförande), 900€ /år (vice, kassör, sekreterare). Ingen i styrelsen har 

fakturerat eller erhållit lön från föreningen under dessa år. Styrelsemedlemmar deltar i försäljning  av 

biljetter, håller improvisationskurser administrativa uppgifter, deltar i pjäser etc. De intervjuade antyder 

att den ideella arbetsinsatsen för en styrelsemedlem är rätt stor (utöver styrelsemöten som är 

arvodesbelagda). Föreningen är inte momsregistrerad. 

Föreningens verksamhet har genomförts och fungerar på ett sådant sätt som motsvarar ansökan för 

erhållande av medel. Verksamhetens huvudfokus ligger för tillfället på att producera 2 

teateruppsättningar per år samt att driva en teaterskola med en anställd. Föreningens ledord "Teater för 

Alla" syftar främst på att utbudet av pjäser ska passa alla, så att föreningen under ett spelår  med hjälp 

av egna uppsättningar och gästspel spelar en pjäs som passar barn, en folklig pjäs och något som 

passar den mer finkulturellt intresserade. Alla medel har använts under samtliga år eftersom man under 

dessa år erhållit mindre medel än vad man ansökt om för att kunna genomföra alla projekt man har haft 

i åtanke.

Paf medlen går till administration och löner (teaterskolans verksamhetsledare har fast lön från augusti 

till april) samt övriga nödvändiga utgifter som håller föreningens verksamhet igång. Kärnverksamheten 

förutsätter även att regissören för pjäserna (vilka brukar vara 2 till antalet per år) skall ha lön. 

Medlemsavgifterna är 10 € för personer upp till 15 år, 15 € för personer över 15 år och 

familjemedlemsavgift 40 € per år. Dessa intäkter utgör ca 1 procent av totala intäkterna. Övriga 

intäkterna innehåller främst biljettintäkterna och en del terminsavgifter. 

Alla medlemmar är betalande medlemmar. En aktiv medlem är en som är med och bidrar till 

produktionen av föreställningarna eller på annat sätt bidrar t.ex. genom biljettförsäljning. De som går i 

scenskolan blir ofta medlemmar under innevarande året. Föreningen delar inte upp medlemmar i aktiva 

och understödjande längre. Föreningen konstaterar att ideellt arbete inte lika attraktivt som tidigare. 

Exempelvis biljettförsäljning är svårt att delegera (finns i regel inte några frivilliga). Oftast åläggs 

styrelsemedlemmar dessa sysslor. Improvisationskurser/tillfällen ett bra sätt att locka nya medlemmar. 

Personer med ett verkligt intresse för teater behövs inte övertygas om att ansluta sig/stanna kvar som 

medlem. De intervjuade menar att det kan kännas mera lockande att delta om någon med 

skådespelarutbildning är delaktig för att bidra med lite professionalitet.

De medel som erhålls används oavkortat till kärnverksamheten. Erhålls mindre medel än vad man 

hoppats på får man skära ned på vissa saker inom produktionen/uppsättningen av pjäser. Samarbeten 

föreningen haft under aktuella åren är med Zandra Lundberg, Babblarna, Åbo Svenska Teater, 

Musikinstitutets dansskola, Teater Alandica. Det har även hänt att Ålandsbanken köpt upp en hel 

föreställning till förmån för sina premiumkunder och på det sättet stött verksamheten. Föreningen har 

tillgång till stadshusets lokal för förvaring av rekvisita. 



%Förändring av kostnader jmf med föregående år 82 % -36 %

%Personalkostnadernas andel av totala kostnader 32 % 22 % 35 %

%Övriga kostnaders andel av totala kostnader 51 % 57 % 41 %

Personalkostnader ur bokslutet

Löner och arvoden 28 485 10 952 25 497

Lönebikostnader 3 704 1 239 5 053

Totala lönekostnader 32 188 12 190 30 550

Antal anställda (heltid) Ingen uppföljning utförs - se text

%Lönebikostnader som andel av löner (förväntad ca 21-25%) 13 % 11 % 20 %

Löner och arvoden per anställd

Föreningens policy

Drogpolicy? JA

Jämställdhetspolicy? JA

Hållbarhetspolicy? NEJ

Övriga policy? -

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

**Som adminkostnader tagit direkt från resultaträkningen övriga rörelsekostnader som specificeras i not som hyror, kontorsmaterial, bokföring etc. 

***Andra kostnader förutom övriga rörelsekostnader, såsom kostnader ordinarieverksamhet, övriga personalkostnader och avskrivningar 

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

Resultaträkningens resultat : -1 290 9 914 -8 284

 Antal anställda omräknat till 

heltidstjänster finns ej att tillgå

Föreningen har ingen nedtecknad hållbarhetspolicy, men föreningen återanvänder mycket kläder, 

kulisser etc. Föreningen försöker även låna av andra teaterföreningar om det är möjligt. Policyn 

genomsyrar hela verksamheten. Hur policyn påverkar föreningens verksamhet kan t.ex. nämnas att 

manusen till somliga pjäser väljs bort då dess innehåll inte speglar samtidens värderingar och 

samhällsklimat. 

De medel som erhålls används oavkortat till kärnverksamheten. Erhålls mindre medel än vad man 

hoppats på får man skära ned på vissa saker inom produktionen/uppsättningen av pjäser. Samarbeten 

föreningen haft under aktuella åren är med Zandra Lundberg, Babblarna, Åbo Svenska Teater, 

Musikinstitutets dansskola, Teater Alandica. Det har även hänt att Ålandsbanken köpt upp en hel 

föreställning till förmån för sina premiumkunder och på det sättet stött verksamheten. Föreningen har 

tillgång till stadshusets lokal för förvaring av rekvisita. 

Den enda anställda är teaterskolans verksamhetsledare (ej heltid), grundregeln är att någon involverad 

som tillför professionalism skall ha möjlighet att få ut lön (exempelvis regissör med skådespelar 

utbildning). Verksamhetsledaren får ett arvode på ca 1300 € /månad.  Den ideella insatsen i föreningen 

är väldigt stor, alla timmar som utförs på scen av medlemmarna räknas som ideella. 


