
Arbetarnas Bildningsförbund Åland r.f. 

Styrelsemedlemmar 31.12.2018:

Ing-Mari Heikfolk, Fredrik Johansson, Maria Nummelin, Jan Andersson, Jenny Lindgren, Henrik Lagerberg, Sofia Enholm

ÅR 2018 2017 2016 Intervju: Mia Hanström (verksamhetsledare) & Ing-Marie Heikfolk (styrelseordförande)

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? 9 9 8

Revisor?/Verksamhetsgranskare? Verksamhe

tsgr.

Verksamhe

tsgr.

Verksamhe

tsgr.

Erhållna/ansökta PAF medel

Ansökta medel* 104 255 147 600 188 360

Erhållna medel* 55 000 50 000 50 000

Differens 49 255 97 600 138 360

%Förändring av ansökta medel jmf med föregående år -29 % -22 %

%Förändring av erhållna medel jmf med föregående år 10 % 0 %

Intäkter ur bokslutet

Erhållna Paf medel 55 000 50 000 50 000

Medlemsavgifter 5 566 4 365 4 124

Övriga intäkter 57 306 48 823 55 836

Totala intäkter 117 872 103 188 109 960

%Paf medel andel av totala intäkter 47 % 48 % 45 %

%Medlemsavg. andel av totala intäkter 5 % 4 % 4 %

Antal medlemmar och deras insats

Aktiva medlemmar**** 6450 6450 6450

Understödande medlemmar

Totala antalet medlemmar **** (medlemsföreningar) 6450 6450 6450

Frivilligas insatts i timmar ingen uppföljning har utförts

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

Medlemsavgift i medeltal 0,86 0,68 0,64

Kostnader ur bokslutet

Personalkostnader 48 651 50 867 38 217

Inget arvode har erhållits av styrelsen och ingen i styrelsen har utfört avlönat arbete åt föreningen under de 

nämnda tre åren. Föreningen uppskattar att styrelsen lägger ner ca 350 frivilliga timmar per år. Föreningen är 

inte momspliktig. Verksamhet har som grundsyfte att "utbilda människor" vilket står förtydligat i stadgorna. 

Erhållna medel har använts till fullo och har gått oavkortat till kärnverksamheten som innefattar 

utbildningstillfällen, föreläsningar, projekt, kulturverksamhet med mera. Eventuella överskott i verksamheten 

används därpå följande verksamhet. Paf medlen används till kärnverksamheten. Särskilda projekt 

finansieras i regel av fondbidrag/andra intressenter. Kärnverksamheten prioriteras, vars målsättning är att 

stödja sina medlemsföreningar och anordna studiecirklar etc. Skulle föreningen inte erhålla tillräckliga medel 

ges avkall på övriga visioner eller områden av verksamheten. Det finns en bunden fond i balansen: Olof 

Palmes minnesfond (särskild redovisning) som handhas av föreningen och tilldelar medel i enlighet med 

minnesfondens regler. Totalt delas ut ca 500 € ut per år, vissa år delas inget bidrag ut då fonden inte ökat. 

Verksamhetsbidraget har legat på samma summa under gransknings perioden.

Medlemsavgiften för medlemsföreningarna ligger på 70 cent/medlem (antalet medlemmar hos 

medlemsföreningarna). Övriga intäkter är fondbidrag för speciella projekt, EU stöd och annan finansiering. 

Föreningen hade 33 medlemsföreningar (2018), 33 medlemsföreningar (2017), 35 medlemsföreningar (2016) 

medan man uppskattar att ca 6450 är medlemmar i medlemsföreningarna. Ungefär hälften av 

medlemsföreningarna är aktiva medlemmar och samarrangerar evenemang etc. övriga har t ex endast 

deltagare med. Förbundet erbjuder också andra än medlemsföreningarna att delta i aktiviteterna då ofta till 

en mindre kostnad. Man bedriver inga riktade rekryteringskampanjer. Just nu kan man inte ta emot nya 

medlemsföreningar eftersom resurserna inte räcker till. Medlemmar behålls genom att ge dem 

samarbetsmöjligheter och utomordentligt bra stöd i sitt föreningsarbete. Ideellt arbete har varken ökat eller 

minskat. Allmänna uppmaningar om talkoverksamhet fungerar inte generellt och speciellt inte i en 

paraplyorganisation. 

Största kostnaden i övriga kostnader är hyra för lokalen, ca 20 teur per år, kostnaden täcks genom att den 

delas med medlemsföreningarna som använder lokalerna. Samarbete bedrivs med ens egna 

medlemsföreningar, men också med andra som t ex Folkhälsan, Röda Korset, ÅHS, Medis för att nämna 

några. Föreningen försöker fånga upp och hjälpa enskilda personer med visioner och drömmar om att 

förverkliga dessa och fungera som bollplank, som en resurs att stödja sig emot helt enkelt. Ett projekt som 

nämns är samarbetet med Erasmus+ som fokuserar på vuxenutbildning. I detta projekt är 4 

medlemsorganisationer samarbetspartners. Föreningen ger aldrig medel till sina medlemsföreningar, kan 

dock samarbeta kring en föreläsning genom att betala del av t ex ett arvode. 



Adminkostnader** 32 750 32 014 37 338

Övriga kostnader*** 31 037 10 025 23 794

Totala kostnader 112 439 92 906 99 349

%Förändring av kostnader jmf med föregående år 21 % -6 %

%Personalkostnadernas andel av totala kostnader 43 % 55 % 38 %

%Övriga kostnader andel av totala kostnader 29 % 34 % 38 %

Personalkostnader ur bokslutet

Löner och arvoden 39 352 44 151 30 440

Lönebikostnader 9 299 6 715 7 777

Totala lönekostnader 48 651 50 867 38 217

Antal anställda (heltid) 0,55 0,55 0,55

%Lönebikostnader som andel av löner (förväntad ca 21-25%) 24 % 15 % 26 %

Löner och arvoden per anställd

Föreningens policy

Drogpolicy? JA

Jämställdhetspolicy? JA

Hållbarhetspolicy? JA

Övriga policy? Alkoholpolicy

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

**Från verksamhetskostnader alla kostnader utom: kurser, studiecirkel, köpta tjänster och projektkostnader 

***Från verksamhetskostnader konton: kurser, studiecirkel, köpta tjänster och projektkostnader 

**** Notera att detta är medlemmar i medlemsföreningarna på basen av vilka medlemsavgiften betalas 

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

Resultaträkningens resultat: 5 433 10 283 10 611

Antal anställda omräknat till 

heltidstjänster finns ej att tillgå

Dessa policyn beaktas genomgående i bedrivande av verksamheten. Jämställdhetsfrågor diskuteras 

frekvent. I lokalerna föreningen hyr används ekologisk städning och ekologiskt kaffe (hållbarhet). Alkohol 

finansieras aldrig med föreningens medel. Föreningen är även medlem i Bärkraft.ax. 

Största kostnaden i övriga kostnader är hyra för lokalen, ca 20 teur per år, kostnaden täcks genom att den 

delas med medlemsföreningarna som använder lokalerna. Samarbete bedrivs med ens egna 

medlemsföreningar, men också med andra som t ex Folkhälsan, Röda Korset, ÅHS, Medis för att nämna 

några. Föreningen försöker fånga upp och hjälpa enskilda personer med visioner och drömmar om att 

förverkliga dessa och fungera som bollplank, som en resurs att stödja sig emot helt enkelt. Ett projekt som 

nämns är samarbetet med Erasmus+ som fokuserar på vuxenutbildning. I detta projekt är 4 

medlemsorganisationer samarbetspartners. Föreningen ger aldrig medel till sina medlemsföreningar, kan 

dock samarbeta kring en föreläsning genom att betala del av t ex ett arvode. 

Personal kostnaderna har bestått av: 

2016/2017/2018: Verksamhetsledare 55 % 

Under åren har man även haft timanställda t.ex. projektledare, samt andra som drar skolningar om de inte 

fakturerar föreningen för den utförda tjänsten. Under 2018 hade man ett integrationsprojekt där  1 person var 

anställda på timmar. Föreningen följer Landskapets Tjänstekollektivavtal, lönetabell A26. 


