
De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f.

Styrelsemedlemmar 31.12.2018:

Mikael Holm, Anna Hedenberg, Ove Smeds, Kaj Mattsson, Jonna Rehnberg, Josefin Jansson, Benita Johans

ÅR 2018 2017 2016 Intervju: 

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? 10 5 6

Revisor?/Verksamhetsgranskare? Revisor Revisor Revisor 

Erhållna/ansökta PAF medel

Ansökta medel* 174 272 185 409 175 405

Erhållna medel* 165 000 162 650 158 700

Differens 9 272 22 759 16 705

%Förändring av ansökta medel jmf med föregående år -6 % 6 %

%Förändring av ansökta medel jmf med föregående år 1 % 2 %

Intäkter ur bokslutet

Erhållna Paf medel 165 000 162 650 158 700

Medlemsavgifter 4 240 4 065 4 125

Övriga intäkter 214 689 172 777 163 500

Totala intäkter 383 929 339 492 326 325

%Paf medel andel av totala intäkter 43 % 48 % 49 %

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

Antal medlemmar och deras insats

Aktiva medlemmar 366 381 369

Understödande medlemmar 34 16 0

Totala antalet medlemmar **** 400 397 369

Frivilligas insatts i timmar

%Aktiva medlemmar andel av totala medlemmar 92 % 96 % 100 %

Medlemsavgift i medeltal 10,60 10,24 11,18

Kostnader ur bokslutet

Personalkostnader 263 983 243 117 234 525

Adminkostnader* 25 468 25 917 24 141

finns ingen uppföljning

Susan Enberg (Verksamhetsledare), Carola Hemmälin (bokförare) Anna Hedenberg (styrelsemedlem) 

17.10.2019 

Föreningens styrelse har utfört allt sitt arbete på ideell basis och man har uppskattat arbetet till cirka 430 timmar/år. 

Styrelsen har inte erhållit några arvoden för utförd verksamhet, inte heller fakturerat föreningen för utförda tjänster. 

Styrelsens uppdrag har varit att sköta föreningens verksamhet enligt gällande föreningslagstiftning. Styrelsen har 

arbetsgivaransvar och tar beslut, den fastanställda personalen verkställer besluten i nära samarbete med styrelsen. I 

styrelsearbetet ingår bl.a. att företräda föreningen i styrelserna för Ålands handikappförbund, FDUV r.f. (Förbundet De 

Utvecklingsstördas Väl i Finland r.f.), Nordiskt Samarbetsråd. I styrelsearbetet ingår allt från att arrangera och verkställa 

evenemang såsom tivoli, julkalenderförsäljning, familjestödjarverksamhet m.m. 

Föreningens verksamhet har omfattat samma typ av verksamhet genom de nämnda åren. Planerad verksamhet har 

genomförts. Det finns dock enstaka verksamheter som inte genomförts till sin helhet, inom kulturverksamheten 2018 

användes inte hela den beviljade summan för drama/teaterverksamhet pga. avsaknad av kulturarbetare. Detta 

meddelades kulturdelegationens handläggare. Då föreningen inte erhållit de ansökta medlen har verksamheten reviderats. 

Föreningen hushåller med resurserna och är kostnadseffektiva genom ett brett samarbete med olika föreningar, skolor och 

myndigheter för att uppfylla sina mål utan att det ska påverka verksamheten. Föreningen är underhyresgäst till Ålands 

handikappförbund r.f. och i hyran ingår även tillgång till de gemensamma personal- och möteslokalerna samt viss teknisk 

utrustning. DUV:s sammanträdesrum används flitigt kostnadsfritt av de övriga handikappföreningarna.

Föreningen är inte momsregistrerad och utför ingen kommersiell verksamhet. Föreningen förvärvar en stor del övriga 

intäkter, såsom intäkter för lägerverksamheten där kommunerna och deltagarna betalar dygnsavgifter. Föreningen erhåller 

inte PAF-medel för läger/avlastningsverksamheten. Julkalenderförsäljningen är även den en stor inkomstkälla. 

Föreningens förvaltning finansieras till ungefär 80% med PAF-medel. De belopp som söks för kultur, idrott och 

ungdomsverksamhet går direkt till dessa verksamheter. Medlemsavgifterna har varit 10€ för personer med 

utvecklingsstörning, 30€ för familjer och 15 € för stödjande medlemmar.

Alla medlemmar är betalande medlemmar. Aktiva medlemmar är de som är aktiva i föreningens olika verksamheter. Nya 

medlemmar får genom information via broschyrer som finns på t.ex.  ÅHS, rådgivningar, skolor osv. Via föreningens 

hemsida och sociala medier, massmedia, via föreningens familjestödjare, via medlemstidningen DUVAN, via Ålands 

handikappförbund r.f.s medlemstidning Handikapp-Bulletinen, via olika evenemang, via familjestödjarna samt via 

styrelsemedlemmar, föreningsmedlemmar och föreningens personal som alla är ambassadörer för föreningen. Föreningen 

behåller medlemmarna genom att erbjuda aktiviteter på samma villkor som alla andra. DUV är lyhörda för medlemmarnas 

önskemål och stödbehov. 

Den största utgiften för föreningen är personalkostnader, för att verksamheten ska fungera krävs såväl god planering samt 

hög personaltäthet, eftersom många av föreningens medlemmar har ett högt stödbehov. Föreningen är även ett sätt för 

medlemmarnas familjer att få en stunds avlastning. Läger/avlastnings verksamheten vid lägergården Lottenberg 4 

veckoslut/månad samt de veckolånga sommarlägren är personalkrävande. I tabellen till vänster består adminkostnader av 

förvaltningens kostnader, medan övriga kostnader är kostnader för verksamheten så som mat på läger, hyror och andra 

verksamhetskostnader. 



Övriga kostnader** 70 154 60 076 60 167

Totala kostnader 359 605 329 109 318 833

%Förändring av kostnader jmf med föregående år 9 % 3 %

%Personalkostnadernas andel av totala kostnader 73 % 74 % 74 %

%Övriga kostnader andel av totala kostnader 7 % 8 % 8 %

Personalkostnader ur bokslutet

Löner och arvoden 210 675 194 453 186 793

Lönebikostnader 53 307 48 664 47 731

Totala lönekostnader 263 983 243 117 234 525

Antal anställda (heltid) 3,8 3,8 3,8

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

Löner och arvoden per anställd

Föreningens policy

Drogpolicy? JA

Jämställdhetspolicy? JA

Hållbarhetspolicy? JA

Övriga policy?

*Denna innehåller både stöd ansökta/erhållna från Landskapsregeringen, kulturdelegationen samt Ålands Idrott. 

**Som adminkostnader har vi använt totala förvaltningens kostnader 

***Totala övriga kostnader, utan förvaltningens kostnader 

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

Resultaträkningens resultat : 24 324 10 382 7 493

År 2015 erhöll DUV en värdefull aktieportfölj av en anonym gåvogivare som finns i boksluten under Fria Fonder. 

Gåvoobjektet är pantsatt i tio år. Styrelsen har under år 2017 tillsatt en arbetsgrupp för byggande av en ny tillgänglig 

lägergård, detta har framskridit under 2018 med ritningar och planer. Det finns även en Familjekassa som insamlats genom 

medlemmarnas/frivilligas insatser vid evenemang som t.ex. tivoli och dessa insamlade pengar är till för att gå direkt till 

medlemmar, för en "guldkant" i vardagen, t.ex. som subventionering av julfest samt gör det möjligt att under året göra 

aktiviteter som föreningen inte har budgeterat för eller erhållit PAF-medel för.

Policydokumenten som krävs för att erhålla PAF-medel uppdateras årligen av föreningens styrelse och personal och 

medlemmar informeras i den dagliga verksamheten hur dessa ska efterföljas.

Den största utgiften för föreningen är personalkostnader, för att verksamheten ska fungera krävs såväl god planering samt 

hög personaltäthet, eftersom många av föreningens medlemmar har ett högt stödbehov. Föreningen är även ett sätt för 

medlemmarnas familjer att få en stunds avlastning. Läger/avlastnings verksamheten vid lägergården Lottenberg 4 

veckoslut/månad samt de veckolånga sommarlägren är personalkrävande. I tabellen till vänster består adminkostnader av 

förvaltningens kostnader, medan övriga kostnader är kostnader för verksamheten så som mat på läger, hyror och andra 

verksamhetskostnader. 

Personalen har bestått av: 

2016: Verksamhetsledare 100%, Kansli/bokförare 80 %, Fritidssekreterare 100% , Ungdomssekreterare 100 %, 29 

timanställda (10€/h) 

2017: Verksamhetsledare 100%, Kansli/bokförare 80 %, Fritidssekreterare 100% , Ungdomssekreterare 100%, 24 

timanställda (10€/h) 

2018: Verksamhetsledare 100%, Kansli/bokförare 80 %, Fritidssekreterare 100% , Ungdomssekreterare 100%, 26 

timanställda (11€/h) 

Föreningen följer Landskapets tjänstekollektivavtal, A-tabell och ligger i nuläget på A19-A23. Föreningen finansierar ca 1,2 

heltidstjänster direkt genom sin lägerverksamhet. 

Policy för barn- och ungdomsidrott

Antal anställda omräknat till heltidstjänster finns 

ej att tillgå 


