
Ålands Sjöräddningssällskap r.f. 

Styrelsemedlemmar 31.12.2018:

Lennart Joelsson, Ralf Hellman, Lena Laitinen, Mari Rosenqvist, Mats Polvianer, Jörgen Pettersson, Ted Andersson, Sune Axelsson

ÅR 2018 2017 2016 Intervju: Dag Lindholm (verksamhetsledare), 27.09.2019

Förvaltning

Antal styrelsemedlemmar (minst 3) 8 8 8

Arvoden för styrelsemedlemmar NEJ NEJ NEJ

Uppdrag för styrelsemedlemmar i föreningen? JA JA JA 

Har årsmöten hållits? JA JA JA 

Antal styrelsemöten? 8 10 9

Revisor?/Verksamhetsgranskare? Revisor Revisor Revisor 

Erhållna/ansökta PAF medel

Ansökta medel* 523 250 440 000 598 288

Erhållna medel* 469 250 430 000 477 282

Differens 54 000 10 000 121 006

%Förändring av ansökta medel jmf med föregående år 19 % -26 %

%Förändring av erhållna medel jmf med föregående år 9 % -10 %

Intäkter ur bokslutet

Erhållna Paf medel 469 250 430 000 477 282

Medlemsavgifter 108 698 95 000 72 111

Övriga intäkter 36 363 289 284 155 229

Totala intäkter 614 311 814 284 704 622

%Paf medel andel av totala intäkter 76 % 53 % 68 %

%Medlemsavg. andel av totala intäkter 18 % 12 % 10 %

Antal medlemmar och deras insats

Aktiva medlemmar 141 174 164

Understödande medlemmar 1 662 1 522 1 652

Totala antalet medlemmar **** 1 803 1 696 1 816

Frivilligas insatts i timmar 18 486 har inte följts har inte följts

%Aktiva medlemmar andel av totala medlemmar 8 % 10 % 9 %

Medlemsavgift i medeltal 60,29 56,01 39,71

Kostnader ur bokslutet

Personalkostnader 312 425 298 765 280 163

Övriga kostnader** 298 581 523 188 415 137

Andra kostnader *** 38 422 36 501 40 810

Totala kostnader 649 428 858 454 736 110

Styrelsemedlemmar utför frivilligt arbete som estimeras till ca 124 timmar per år. Dessa timmar ingår även i 

frivilligas timmar längre ner i tabellen. Styrelsemedlemmar har även andra uppdrag i andra föreningar men 

samarbete har inte utförts med dessa. Lena Laitinen har fakturerat för det arbete som utförts i samband med 

representation av föreningen gällande tvisteärenden och hantering av denna i rätten, i övrigt har även hennes 

arbete varit på frivillig basis.

Enligt information erhållen vid intervju hushåller föreningen de erhållna medlen så att projekt som man inte 

erhåller medel för utelämnas. Om endast en del projektmedel erhålls förminskas projektet omfattning. 

Verksamheten har utfört projekten enligt beskrivning i Paf medel ansökan. Föreningen erhåller en del 

finansiering från staten (Inrikes ministeriet) ca 11 tusen euro samt utnyttjar tidvis bankfinansiering. 

Föreningen är momsregistrerad. Verksamhetsledaren estimerar momsbelagd verksamhet till max 30-40 

tusen euro per år. Den momsbelagda intäkterna erhålls främst från sjöräddningsuppdrag (0% moms). 

Föreningen har en verksamhetsfond men detta är en fond som etablerats vid grundande av föreningen, inga 

Paf medel fonderas. Verksamhetsbidrag utnyttjas fullständigt under året medan projektmedel erhålls endast 

mot redovisning och förloras därmed ifall de inte utnyttjas. De övriga intäkterna består av intäkter inom ett EU 

projekt "MASAPO" som utfördes under 2016-2017.

Föreningen använder extern bokföringsbyrå för bokföringen och uppgörande av föreningens bokslut, dessa 

kostnader ingår i övriga kostnader. Föreningen samarbetar med ÅHS (transport av läkare till skärgården) och 

Gränsbevakningen (räddningsuppdrag). Föreningen erhåller alltså ingen ersättning för dessa uppdrag, från 

ÅHS erhålls i motprestation första hjälpen material. Föreningen samarbetar även med frivilliga brandkårer 

inom Åland. Bland övriga kostnader för åren 2016 & 2017 ligger även kostnaderna för EU projektet 

"MASAPO", vilket gör att de inte direkt är jämförbara mellan åren. Utan MASAPO skulle övriga kostnaderna 

varit 2017: 262 398,18 och 2016: 254 248,81, med andra ord har övriga kostnaderna legat i linje mellan åren.

Medlemmarna rekryteras framför allt genom föreningens nätsidor. Enligt verksamhetsledaren rekommenderar 

även försäkringsbolagen vid upptagning av försäkring för båt ett medlemskap. Medlemmar behålls genom att 

det ordnas tillställningar framför allt för de aktiva medlemmarna; årsfest, middag i samband med 

sjöräddningsövning, sponsring av aktiva medlemmarnas "uniform" och genomgå at föreningen bjuder på 

båtmässa inträde. För alla medlemmar förbereds just nu en nätutbildning i sjösäkerhet. 

Föreningen räknar 5 år som medellängd för ett medlemskap. Frivilligas insats i timmar har man beräknat till 

18 486 h under 2018, dock har man ingen numerisk uppföljning för åren 2017 och 2016. Föreningen 

uppskattar att timmarna har ökat eftersom man under 2018 utfört en del talko samt lagt mera timmar på 

skolning. 



%Förändring av kostnader jmf med föregående år -24 % 17 %

%Personalkostnadernas andel av totala kostnader 48 % 35 % 38 %

%Övriga kostnader andel av totala kostnader 46 % 61 % 56 %

Personalkostnader ur bokslutet

Löner och arvoden 254 069 240 061 223 413

Lönebikostnader 58 356 58 704 56 751

Totala lönekostnader 312 425 298 765 280 163

Antal anställda (heltid) 5 5 5

%Lönebikostnader som andel av löner (förväntad ca 21-25%) 23 % 24 % 25 %

Löner och arvoden per anställd

Föreningens policy

Drogpolicy? JA

Jämställdhetspolicy? JA, etablerad 2019

Hållbarhetspolicy? JA, etablerad 2019

Övriga policy? -

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

**Administrationskostnader anges inte skilt i boksluten varvid bokslutets övriga kostnader har istället använts.

*** Under andra kostnader ligger finansieringskostnader, kostnader för tillförda medel samt avskrivningar 

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

Resultaträkningens resultat : -35 117 -44 170 -31 488

Antal anställda omräknat till 

heltidstjänster finns ej att tillgå

Policyn har tidigare funnits tillhanda till medlemmarna på gamla nätsidorna men har ännu inte lagts ut på 

föreningens nya nätsidor. Policyn diskuteras bland de anställda. Föreningen har även under 2019 ökat på 

jämställdheten i styrelsen genom att utöka styrelsemedlemmarna med en kvinna: Nina Nyman. Drogpolicyn 

har varit i kraft flera år och går någon mot den får man inte längre vara medlem i föreningen. 

Föreningen använder extern bokföringsbyrå för bokföringen och uppgörande av föreningens bokslut, dessa 

kostnader ingår i övriga kostnader. Föreningen samarbetar med ÅHS (transport av läkare till skärgården) och 

Gränsbevakningen (räddningsuppdrag). Föreningen erhåller alltså ingen ersättning för dessa uppdrag, från 

ÅHS erhålls i motprestation första hjälpen material. Föreningen samarbetar även med frivilliga brandkårer 

inom Åland. Bland övriga kostnader för åren 2016 & 2017 ligger även kostnaderna för EU projektet 

"MASAPO", vilket gör att de inte direkt är jämförbara mellan åren. Utan MASAPO skulle övriga kostnaderna 

varit 2017: 262 398,18 och 2016: 254 248,81, med andra ord har övriga kostnaderna legat i linje mellan åren.

Enligt information från intervju följer föreningen Landskapets Tjänstekollektivavtalet för lönerna, A tabellen. 

Nuvarande lönerna ligger i intervallet A21-A26. Ökningarna lönekostnaderna är ålderstillägg enligt 

verksamhetsledaren. Inga nya tjänster har utvecklats under åren, men under 2016 & 2017 hade man en 

projektanställd för MASAPO projekt.  Projektanställdas löner ingick dock i de övriga kostnaderna.


