
Sällskapet Bel Canto Alandia r.f. 

Styrelsemedlemmar 31.12.2018:

Sanna Boman, Bernt Isaksson, Fredrika Sarling, Marianne Häggblom, Rasmus Bärlund, Erica Danielsson, Eleonora Andersson

ÅR 2018 2017 2016 Intervju: 

Förvaltning

Antal styrelsemedlemmar (minst 3) 7 9 6

Arvoden för styrelsemedlemmar NEJ NEJ NEJ 

Uppdrag för styrelsemedlemmar i föreningen? NEJ NEJ NEJ 

Har årsmöten hållits? JA JA JA

Antal styrelsemöten? 11 ingen info 5

Revisor?/Verksamhetsgranskare? Verksamhet

sgr.

Verksamhet

sgr.

Verksamhet

sgr.

Erhållna/ansökta PAF medel

Ansökta medel* 67 000 67 000 68 000

Erhållna medel* 33 000 33 000 33 000

Differens 34 000 34 000 35 000

%Förändring av ansökta medel jmf med föregående år 0 % -1 %

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

Intäkter ur bokslutet

Erhållna Paf medel 33 000 33 000 33 000

Medlemsavgifter 915 490 470

Övriga intäkter 44 190 44 741 38 778

Totala intäkter 78 105 78 231 72 248

%Paf medel andel av totala intäkter 42 % 42 % 46 %

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

Antal medlemmar och deras insats

Aktiva medlemmar 186 135 125

Understödande medlemmar 0 0 0

Totala antalet medlemmar **** 186 135 125

Frivilligas insatts i timmar

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

Medlemsavgift i medeltal 4,92 3,63 3,76

Kostnader ur bokslutet

Personalkostnader 35 954 38 604 36 915

Adminkostnader** 15 600 12 200 10 800

Catherine Frisk Grönberg (verksamhetsledare) Sanna Boman (styrelsens ordförande) Nina 

Andersson (ekonomiansvarig) 09.10.2019

finns ingen uppföljning  

Styrelsen utför ca 300 timmar  frivilligt arbete per år. Styrelsemedlemmarna har inga arvoden, och ingen i 

styrelsen har erhållit lön eller fakturerat för tjänster. De ideella timmar för föreningens 

verksamhetsledningens uppgår till 623 timmar per år. 

De Paf medel som erhålls går i första hand till verksamhetens fasta kostnader såsom hyreskostnader, 

ekonomifunktionen samt städning. De medel som blir över går till den subventionerade barn och 

ungdomsverksamheten (till kursledarens arvoden) till skillnad från vuxenverksamheten vars kostnader skall 

finansieras med kurs- och medlemsavgifter. Då verksamheten är i behov av instrument eller andra 

investeringar införskaffas bättre begagnade sådana, med fokus på kvalitet. Det blir i regel aldrig något 

överskott på de erhållna stödbidragen.

Föreningens verksamhet har genomförts helt enligt den beskrivning som angetts i ansökan av 

penningmedel. Ledorden samarbete, kontinuitet och utveckling, som sattes för räkenskapsåret 2018 har 

förverkligats genom mycket ideellt arbete och de understöd som erhållits för att kunna hålla verksamheten i 

gång. Andra intäkter kommer från medlemsavgifter, samt intäkter från kursavgifterna. Föreningen är inte 

momsregistrerad och har ingen kommersiell verksamhet. Föreningen har inga fonder.

Enligt verksamhetsberättelsen 2018 finns 81 ungdomar och 105 vuxna registrerade som medlemmar i 

föreningen. Enligt verksamhetsledaren har medlemsavgiften under 2016-2018 uppgått till 5 € för både 

ungdomar och vuxna.  Medlemsavgiften är symbolisk. Aktiv rekrytering har ej gjorts, föreningen annonserar 

ibland i tidningen för konserter etc. Medlemmarna kvarstår i föreningen om de känner sig nöjda med 

verksamheten. Alla medlemmar är betalande medlemmar. 

Samarbete görs kontinuerligt med olika församlingar exempelvis under olika högtider som jul och påsk 

gällande uppträdanden. Ytterligare har man samarbetat med teaterföreningar såsom Kappsäcksteatern. 

Samarbetet kan t.ex. bestå i att få utnyttja den ena partens lokal för olika ändamål, såsom auditions och 

dylikt. Arvoden för ekonomitjänsten och verksamhetsledning ligger bland adminkostnader, 

verksamhetsledaren (750€/mån, 2018) och ekonomifunktionen (550€/mån, 2018). Denna kostnad ska 

täckas av PAF medel månatligen. Skötseln av föreningens ekonomi sköter Nina Andersson (medgrundare 

till föreningen).



Övriga kostnader *** 27 422 28 634 24 457

Totala kostnader 78 976 79 438 72 173

%Förändring av kostnader jmf med föregående år -1 % 10 %

%Personalkostnadernas andel av totala kostnader 46 % 49 % 51 %

%Övriga kostnader andel av totala kostnader 20 % 15 % 15 %

Personalkostnader ur bokslutet

Löner och arvoden 27 668 31 105 30 238

Lönebikostnader 8 286 7 499 6 677

Totala lönekostnader 35 954 38 604 36 915

Antal anställda (heltid) 2 2 2

%Lönebikostnader som andel av löner (förväntad ca 21-25%) 30 % 24 % 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

**Detta är arvoden för verksamhetsledning, bokföring och löner, direkt taget från resultaträkningen 

*** Alla andra kostnader förutom verksamhetsledning, bokföring och löner 

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

Resultaträkningens resultat : -871 -1 207 75

De nämnda policyn som framtagits av styrelsen genomsyrar hela verksamheten. De nämnda policyn finns 

inte tillgängliga på föreningens hemsida men kan fås via verksamhetsledaren eller styrelsemedlem.

Samarbete görs kontinuerligt med olika församlingar exempelvis under olika högtider som jul och påsk 

gällande uppträdanden. Ytterligare har man samarbetat med teaterföreningar såsom Kappsäcksteatern. 

Samarbetet kan t.ex. bestå i att få utnyttja den ena partens lokal för olika ändamål, såsom auditions och 

dylikt. Arvoden för ekonomitjänsten och verksamhetsledning ligger bland adminkostnader, 

verksamhetsledaren (750€/mån, 2018) och ekonomifunktionen (550€/mån, 2018). Denna kostnad ska 

täckas av PAF medel månatligen. Skötseln av föreningens ekonomi sköter Nina Andersson (medgrundare 

till föreningen).

Föreningens anställda är lite olika beroende på hur många deltagare man har på kurserna, de anställda 

jobbar på timlön. Föreningen erbjuder i nuläget allt från sång- och danslektioner till ledda kurser i 

instrument som gitarr, orgel, violin och piano. Inga höjningar i löner eller arvoden har gjorts på flera år. 

Exempelvis betalas inte någon semesterersättning ut till de timanställda. De timanställda erhåller endast lön 

för effektiv arbetstid, dvs. ingen lön betalas för förberedelser inför lektion exempelvis. Enligt information 

erhållen vid intervju betalas som timlön ett arvode som man tidigare fick om man var anställd som lärare på 

Medis. Antal anställda omräknat till 

heltidstjänster finns ej att tillgå


