
Föreningen Teater Alandica r.f.

Styrelsemedlemmar 31.12.2018:

Robert Liewendahl, Jonas Danielsson, Catrin Finneman, Jan-Erik Berglund, Synnöve Westerberg, Mattias Hendersson, Filippa Enroos, Patrik Ivarsson

ÅR 2018 2017 2016

Förvaltning

Antal styrelsemedlemmar (minst 3) 8 7 7

Arvoden för styrelsemedlemmar  JA NEJ NEJ 

Uppdrag för styrelsemedlemmar i föreningen? JA JA JA 

Har årsmöten hållits? JA JA JA

Antal styrelsemöten? 8 st 10 st 6 st

Revisor?/Verksamhetsgranskare? Verksamhe

tsgr.

Verksamhe

tsgr.

Verksamhe

tsgr.

Erhållna/ansökta PAF medel

Ansökta medel 57 000 59 000 72 000

Erhållna medel 25 000 23 000 25 000

Differens 32 000 36 000 47 000

%Förändring av ansökta medel jmf med föregående år -3 % -18 %

%Förändring av ansökta medel jmf med föregående år 9 % -8 %

Intäkter ur bokslutet

Erhållna Paf medel 25 000 23 000 25 000

Medlemsavgifter 5 819 4 027 7 142

Övriga intäkter 147 580 33 438 146 408

Totala intäkter 178 399 60 466 178 550

%Paf medel andel av totala intäkter 14 % 38 % 14 %

%Medlemsavg. andel av totala intäkter 3 % 7 % 4 %

Antal medlemmar och deras insats

Aktiva medlemmar 110 94 73

Understödande medlemmar 0 0 0

Totala antalet medlemmar **** 110 94 73

Frivilligas insatts i timmar

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

Medlemsavgift i medeltal 52,90 42,85 97,84

Kostnader ur bokslutet

Personalkostnader 46 990 10 404 33 919

Adminkostnader 532 684 422

Övriga kostnader 124 388 83 778 82 562

Totala kostnader 171 911 94 866 116 903

ingen uppföljning gjord - se text

Intervju:  Robert Liewendahl (ordförande), Mattias Hendersson (kassör), Catrin Finneman (styrelsemedlem) 

4.10.2019

Styrelseledamöterna får sedan 2018 ett årligt styrelsearvode; ordförande 300 €, Vice ordförande 150 €, Kassör 

300 € och Sekreterare 300€. Beslutet att ge styrelsemedlemmarna ersättning under 2018 beror på att man ville 

ge en liten symbolisk summa åt ledamöterna för att det inte ska drabbas ekonomiskt av att vara med i styrelsen. 

Största delen av verksamheten bygger på ideell verksamhet. Vid intervjun uppskattar man att ca 90% utförs av 

ideellt arbete medan man betalar för 10 %. Uppskattad tid för ordföranden ca 600 timmar per år och för resten av 

styrelsen ca  styrelsen 120-240 timmar/år. Det finns en del av de som sitter i styrelsen som ställer upp som : 

regissör, projektledare, scenograf, sömmerska eller teaterskoleledare. Då de gör detta får de ersättning på 

samma sätt som att de skulle vara externt anställda. Enligt information erhållen vid intervju är arvodet är på 

samma nivå om inte lite lägre än om man skulle ta in en extern part, som man skulle utföra jobbet för föreningen.

Det är svårt att säga exakt hur PAF medlen används eftersom man inte öronmärker utan medlen används för att 

hålla igång verksamheten. Föreningen har även utfört alla föreställningar som var planerade under åren. Man får 

en stor del av sina intäkter från biljettintäkter. Får man inte tillräckligt med medel försöker man hushålla extra 

med resurserna genom att använda billigare material, återanvända, låna etc. Under åren har man haft ett lån 

som extra finansiering, detta betalades bort under 2018. 

Medlemsavgifterna är inte särskilt specificerade i bokslutet, därav har vi i tabellen till vänster använt övriga 

rörelseintäkter från bokslutet för medlemsavgifter, dit hör medlemsavgifter och intäkter för teaterskola. Övriga 

intäkter är biljettintäkter, under 2016 samt 2018 hade uppsättningarna Sound of Music och My Fair Lady stor 

publik därav stora skillnader i biljettintäkterna mellan åren. Under 2016 hade man en publik på ca. 5000 pers., 

under 2017 ca. 1500 pers. och under 2018 ca. 4000 pers. Medlemsavgifterna har varit 2016: 8€/5€, 2017 : 

10€/5€, 2018: 10€/5€. Föreningen är inte momsregistrerad. 

I tabellen presenteras betalande medlemmar. Ca 70% är aktiva och  är delaktiga i pjäser och evenemang och ca 

30% understödande medlemmar t.ex. publik som får t.ex. rabatt på biljetter. Medlemsavgifterna bidrar inte till en 

så stor del av de totala intäkterna eftersom man har en ganska låg medlemsavgift för att man inte vill att det ska 

vara ett hinder för barn, unga, vuxna att delta i amatörteater. Även styrelsemedlemmarna betalar medlemsavgift. 

Medlemmarna rekryteras genom att de deltar i teaterskola, audition eller annars är intresserade. Föreningen 

annonserar i tidningen, samt sociala medier i samband med uppsättning av pjäsen och när pjäserna spelas. 

De största kostnaderna för föreningen är verksamhetskostnader (ligger i tabellen till vänster under övriga 

kostnader), såsom hyra av Alandica salen, rekvisita, reklam etc. 



%Förändring av kostnader jmf med föregående år 81 % -19 %

%Personalkostnadernas andel av totala kostnader 27 % 11 % 29 %

%Övriga kostnader andel av totala kostnader 0 % 1 % 0 %

Personalkostnader ur bokslutet

Löner och arvoden 47 244 10 173 33 031

Lönebikostnader -254 231 888

Totala lönekostnader 46 990 10 404 33 919

Antal anställda (heltid) 4 4 4

%Lönebikostnader som andel av löner (förväntad ca 21-25%) -1 % 2 % 3 %

Löner och arvoden per anställd

Föreningens policy

Drogpolicy? JA

Jämställdhetspolicy? JA

Hållbarhetspolicy? -

Övriga policy? -

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

** Som adminkostnader har vi valt att summera kontorsmaterial, porto & bankavgifter 

***Övriga kostnader ligger alla övriga kostnader 

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

Resultaträkningens resultat : 6 488 -34 400 61 646

Det finns ingen nerskriven hållbarhetspolicy men föreningen återanvänder mycket material t.ex. genom att sy om 

scenkläder, genom att återanvända kulisser eller genom att använda Emmaus för att hitta material och kläder. 

Föreningen samarbetar även med andra teaterföreningar genom att låna ut och låna kläder av dem. 

De största kostnaderna för föreningen är verksamhetskostnader (ligger i tabellen till vänster under övriga 

kostnader), såsom hyra av Alandica salen, rekvisita, reklam etc. 

Föreningen har inga anställda, men beroende på vilken föreställning de sätter upp så anställs skådespelare 

enligt behov. Föreningen använder sig av arvoden åt professionella skådespelare, musiker etc. i enlighet med 

relevant kollektivavtal. Både musikerförbundets kollektivavtal och skådespelarfackets kollektivavtal används. Så 

som tidigare nämnts kan en del av styrelsen få lön om att de anställs som regissör, scenograf etc. Bland löner 

och arvoden ligger även bilersättningar, övriga personalkostnader. 

Antal anställda omräknat till 

heltidstjänster finns ej att tillgå 


