
Föreningen Vårt Hjärta r.f. 

Styrelsemedlemmar 31.12.2018:

Kitty Andersson, Roger Wahtera, Bo Gustafsson, Erik Sjöblom, Mikaela Oksman, Berit Paulsson, Sven-Åke Gustavsson

ÅR 2018 2017 2016 Intervju: Maria Svensson (Verksamhetsledare) 9.10.2019

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? 8 7 8

Revisor?/Verksamhetsgranskare? Verksamhet

sgr.

Verksamhet

sgr.

Verksamhet

sgr.

Erhållna/ansökta PAF medel

Ansökta medel* 76 500 76 000 43 000

Erhållna medel* 53 000 45 000 43 000

Differens 23 500 31 000 0

%Förändring av ansökta medel jmf med föregående år 1 % 77 %

%Förändring av erhållna medel jmf med föregående år 18 % 5 %

Intäkter ur bokslutet

Erhållna Paf medel 53 000 45 000 43 000

Medlemsavgifter 8 100 7 920 7 561

Övriga intäkter**** 27 237 61 526 84 295

Totala intäkter 88 337 114 446 134 856

%Paf medel andel av totala intäkter 60 % 39 % 32 %

%Medlemsavg. andel av totala intäkter 9 % 7 % 6 %

Antal medlemmar och deras insats

Aktiva medlemmar 213 180 220

Understödande medlemmar 379 436 379

Totala antalet medlemmar***** 592 616 599

Frivilligas insatts i timmar Se estimat i texten - följs inte upp

%Aktiva medlemmar andel av totala medlemmar 36 % 29 % 37 %

Medlemsavgift i medeltal 13,68 12,86 12,62

Kostnader ur bokslutet

Personalkostnader 41 943 58 834 66 126

Styrelsen utför allt arbete på frivillig basis. Styrelsemedlemmar har inte erhållit arvode 

eller lön från föreningen, eller fakturerat för utförda tjänster. Vid intervju uppskattas att 

styrelsen utför ca 250 h/år som frivilligt arbete. Föreningen är inte momsregistrerad, och 

man har ingen kommersiell verksamhet. 

Alla PAF medel har använts under åren. Eftersom föreningen är arbetsgivare behöver i 

första hand personalen få sin lön, det är i första hand projekt som dras in eller prioriteras 

bort på något sätt, för att föreningen vill hålla igång den "normala" verksamheten om 

man inte får de stöd man ansökt. Under granskningsperioden har man dock även varit 

tvungen att begränsa omfattningen av projektledarens tjänst. Uppskattningsvis utgör 

man 90-95 % av allt som var planerat innan årets början. 

Största delen av verksamheten utförs genom "betalda timmar", eftersom föreningen har 

anställda som drar olika evenemang eller verksamheter för medlemmarna. 

Medlemsavgiften har varit 15 €/år. Denna kommer att höjas 2019 till 20€/år på grund av 

ökade bassänghyrorna. Medlemsavgifterna, lottförsäljningen samt kondoleanser är en 

viktig del av intäkterna. Det behöver minimum 11 000 € av övriga intäkter för att hålla 

verksamheten igång. 

Alla medlemmar man har meddelat är betalande medlemmar. Medlemmarna deltar i 

den verksamhet som föreningen ordnar, de verksamheter som ordnas betalar man 

antingen en liten avgift för t.ex. vattengymnastik, hjärtfriskgymnastik. Den ideella 

timmarna utförda av medlemmar är svåra att uppnå eftersom att medlemmarna främst 

deltar på aktiviteter som föreningen ordnar. Nya medlemmar rekryteras genom att 

medlemmar rekommenderar verksamheten, men oftast är det då man blir sjuk som man 

söker sig till föreningen. Föreningen uppskattar att ungefär 200 medlemmar är aktiva 

medlemmar. Medlemmarna kvarstår i föreningen för att föreningen bjuder på en 

gemenskap som man kanske inte kan få på annat håll. 

Administrationen sköts delvis inom föreningen och delvis ingår denna i kontorshyran på 

Handicampen (ingår i hyran: rum, post, kansli, kopiering). Föreningen samarbetar även 

med ÅHS, Folkhälsan och Röda Korset genom att ha verksamhet eller utföra projekt 

tillsammans. ÅHS, Folkhälsan och Vårt Hjärt gick ihop och skapade en ledningsgrupp 

för att driva projektet Tobaksfri Duo. Samarbete har även utförts med Röda Korset för 

hjärtstartarprojektet. Röda korset och Vårt Hjärta delade under skördefesten samma tält 

som man marknadsförde sin verksamhet i. Föreningen samarbetar även med företagen 

AquaGym & RehabCity, genom att medlemmarna får köpa träningspass av Rehab City 

till ett föreningspris så att de kommer igång med fysioterapin. Hos Aquagym håller man 

vattengymnastik för medlemmarna. 



Adminkostnader ** 7 653 12 699 14 140

Övriga kostnader *** 41 433 52 243 58 925

Totala kostnader 91 028 123 777 139 191

%Förändring av kostnader jmf med föregående år -26 % -11 %

%Personalkostnadernas andel av totala kostnader 46 % 48 % 48 %

%Övriga kostnader andel av totala kostnader 46 % 42 % 42 %

Personalkostnader ur bokslutet

Löner och arvoden 35 423 49 094 54 078

Lönebikostnader 6 519 9 740 12 047

Totala lönekostnader 41 943 58 834 66 126

Antal anställda (heltid) 1 1,25 1,25

%Lönebikostnader som andel av löner (förväntad ca 21-25%) 18 % 20 % 22 %

Löner och arvoden per anställd

Föreningens policy

Drogpolicy? JA JA JA

Jämställdhetspolicy? JA JA JA

Hållbarhetspolicy? JA JA JA

Övriga policy? NEJ NEJ NEJ

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

**Administrativa kostnader direkt taget från kontovisa resultaträkningen, här ingår porto, lokalhyra, telefon etc. 

***Alla övriga kostnader, förutom administrativa kostnader. 

****Summerat alla intäkter ur kontovisa resultaträkningen 

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

Resultaträkningens resultat : -2 692 -9 331 -4 335

Antal anställda omräknat till 

heltidstjänster finns ej att tillgå  

Föreningen använder samma policy som Ålands handikappförbund. I föreningens 

verksamhet förekommer aldrig sprit. Policyn ger en bra grund för hur man ska gå till 

väga ifall att någon i personalen hamnar ut för missbruk, samt hur man hanterar 

situationer. Föreningen tänker på jämställdhet, även i sammansättningen av styrelsen. 

Föreningen håller ett hållbarhetstänk genom att åka samåka, uppmana folk/medlemmar 

att cykla, utnyttja lokaler till max, låta bli att skriva ut papper etc. Diskussion om att 

skaffa Ipad åt personalen istället för papperskopior, men eftersom att medlemmarna är 

av äldre generationer kommer det inte att fungera ännu i dagsläget. 

Administrationen sköts delvis inom föreningen och delvis ingår denna i kontorshyran på 

Handicampen (ingår i hyran: rum, post, kansli, kopiering). Föreningen samarbetar även 

med ÅHS, Folkhälsan och Röda Korset genom att ha verksamhet eller utföra projekt 

tillsammans. ÅHS, Folkhälsan och Vårt Hjärt gick ihop och skapade en ledningsgrupp 

för att driva projektet Tobaksfri Duo. Samarbete har även utförts med Röda Korset för 

hjärtstartarprojektet. Röda korset och Vårt Hjärta delade under skördefesten samma tält 

som man marknadsförde sin verksamhet i. Föreningen samarbetar även med företagen 

AquaGym & RehabCity, genom att medlemmarna får köpa träningspass av Rehab City 

till ett föreningspris så att de kommer igång med fysioterapin. Hos Aquagym håller man 

vattengymnastik för medlemmarna. 

Utvecklingen av personal har sett ut såhär: 

2016 : 1 verksamhetsledare 75% projektledare 50% samt timanställda, 

2017: 1 verksamhetsledare 75%, projektledare 50% samt timanställda, 

2018: 1 verksamhetsledare 75 %, projektledare 50 % (6mån) samt timanställda. 

Lönesättningen för verksamhetsledaren görs utgående från Landskapets 

Tjänstekollektivavtal, och man använder lönetabell A20. Lönen höjs enligt kollektivavtal, 

och vid personliga förhöjningar ska det via styrelsen. De som är timanställda har en lön 

på 20€/h. I denna 20 € ingår förberedelse samt tid för lektionen, dvs. endast effektiv 

lektionstid ersätts. En av vattengymnastik instruktörerna som är utbildad fysioterapeut 

och tar lite mera betalt. 


