
Finlands Röda Kors, Ålands Distrikt 

Styrelsemedlemmar 31.12.2018:

ÅR 2018 2017 2016 Intervju: Tomas Urvas (Verksamhetsledare) 09.10.2019

Förvaltning

Antal styrelsemedlemmar (minst 3) JA JA JA

Arvoden för styrelsemedlemmar JA JA JA

Uppdrag för styrelsemedlemmar i föreningen? NEJ NEJ NEJ

Har årsmöten hållits? JA JA JA

Antal styrelsemöten? 7 6 8

Revisor?/Verksamhetsgranskare? Revisor Revisor Revisor

Erhållna/ansökta PAF medel

Ansökta medel* 416 665 299 000 299 729

Erhållna medel* 323 000 280 000 270 000

Differens 93 665 19 000 29 729

%Förändring av ansökta medel jmf med föregående år 39 % -0,24 %

%Förändring av erhållna medel jmf med föregående år 15 % 3,70 %

Intäkter ur bokslutet

Erhållna Paf medel 323 000 280 000 270 000

Medlemsavgifter 7 527 7 418 7 782

Övriga intäkter 172 023 103 789 100 746

Totala intäkter 502 550 391 207 378 528

%Paf medel andel av totala intäkter 64 % 72 % 71 %

%Medlemsavg. andel av totala intäkter 1 % 2 % 2 %

Antal medlemmar och deras insats

Aktiva medlemmar 300 300 300

Understödande medlemmar 1 236 1 476 1 462

Totala antalet medlemmar **** 1 536 1 776 1 762

Frivilligas insatts i timmar  - - -

%Aktiva medlemmar andel av totala medlemmar 20 % 17 % 17 %

Medlemsavgift i medeltal 4,90 4,18 4,42

Kostnader ur bokslutet

Personalkostnader 302 501 279 563 227 001

Adminkostnader 103 040 98 169 97 901

Övriga kostnader 86 976 78 847 74 482

Totala kostnader 492 518 456 579 399 385

%Förändring av kostnader jmf med föregående år 8 % 14 %

%Personalkostnadernas andel av totala kostnader 61 % 61 % 57 %

%Övriga kostnader andel av totala kostnader 21 % 22 % 25 %

Johan Ek, Birger Sandell, Maria Bonds, Ida Fagerlund, Christina Jansson, Inger Eriksson, Paula Pärnänen-Mattsson, Jan-Erik Berglund, Danielle Lindholm, Mathias Lindqvist, Kenneth Österlund, Benita Rehman, Inger Sjölund

Styrelsemedlemmarna utför allt arbete på frivillig basis, inga styrelsearvoden betalas. Ingen i styrelsen har fakturerat 

föreningen eller arbetat för lön. Föreningen är inte momsregistrerad, man kommer dock att ingå ett samarbetsavtal 

med Medimar för att tillhandahålla första hjälpkurser i samarbete med dem. Medlemmar i föreningen gör även allt på 

frivillig basis. Röda Korset koordinerar Frivilliga räddningstjänsten som har ca 100 frivilliga (larmlista som är kopplad till 

myndigheterna). Medlemmarna gör allt från att samla pengar på stan till att medverka vid hjälpinsatser så som i 

samband med Alfrida-stormen. 

Under 2018 hade man som mål att anställa en första hjälp anställd på heltid. Detta kunde man inte verkställa på grund 

av uteblivet stöd. Då man inte erhåller de stöd man ansökt prioriteras den minimiverksamhet som Röda Korset 

behöver utföra. Föreningen överväger  även antalet anställda eller erbjuder deltid för anställda ifall man måste 

hushålla med resurserna, man är även sparsam genom att tänka på utgifterna då man reser etc. Under dessa 3 år har 

man använt upp alla PAF medel. I övrigt har föreningen kunnat utföra sin verksamhet på det sätt som var planerad. 

Som övriga intäkter erhåller man bidrag från Finland Röda Kors Centralbyrå, samt intäkter från första hjälp kurser. 

Ökade intäkter under 2018 beror just på högre intäkter från Första Hjälp kurser.  Medlemsavgiften i föreningen är 20 €/ 

medlem. Röda Korset har inga fonderade medel. Röda Korset har negativt eget kapital och arbetar aktivt för att uppnå 

ett överskott i verksamheten för att åtgärda situationen.

Alla medlemmar som är upptagna i tabellen är betalande medlemmar. Som medlem är du en "hjälpare". Medlemmar 

kan välja att bli "vanlig" medlem eller frivillig. Olika grader av frivilliga insatser finns: insamling på hungerdagen, blir 

röda kors vän, första hjälp grupp, jour. När något stort händer vill många hjälpa till, de som är med i Röda Korset är 

utbildade. De övar och är lättarbetade genom den inställning de har till verksamheten. Föreningen erbjuder en "god 

gemenskap" med andra med samma målsättning. Det finns även aktivitetsgrupper t.ex. vävning, stickning etc. Enligt 

intervjun uppskattas att ca 300 personer är frivilliga. Medlemsavgiften i medeltal är mycket lägre än 20 euro eftersom 

Röda Korset på Åland erhåller endast en del av de medlemsavgifterna de samlar in.

Röda Korsets Centralbyrån sköter om bokföringen, löneräkning som en extern tjänst, denna bokförs som 

adminkostnad. Röda Korset samarbetar med andra för att uppfylla sina mål t.ex. ordnar man läger tillsammans med 

Folkhälsan. Man har även samarbetat med flera andra parter kring projektet En Säker Hamn, som ordnar 

gemensamma aktiviteter inom integration, så som valskola och för att lära invandrare simma. Röda Korset/Frivilliga 

Räddningstjänsten har även samarbete gällande räddningsövningar med bl.a. räddningshundsklubben, 

brukshundsklubben, flygklubben och radioamatörerna. Röda Korset bär även arbetsgivaransvaret för Brottsofferjouren. 

Röda Korset hade även ett projekt med Vårt Hjärta, inom hjärt och lungräddning. Under åren har man även haft gott 

samarbete med bl.a. Rädda Barnen. Dessa samarbeten görs utan att någon betalar medel åt varandra utan man 

utbyter endast tjänster. 



Personalkostnader ur bokslutet

Löner och arvoden 247 535 235 526 178 272

Lönebikostnader 54 967 44 037 48 730

Totala lönekostnader 302 501 279 563 227 001

Antal anställda (heltid) 5,6 7 5

%Lönebikostnader som andel av löner (förväntad ca 21-25%) 22 % 19 % 27 %

Löner och arvoden per anställd

Föreningens policy

Drogpolicy? JA

Jämställdhetspolicy? JA

Hållbarhetspolicy? NEJ

Övriga policy? -

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

**Direkt taget administrativa kostnader från noterna 

***Övriga kostnader, finansieringskostnader, avskrivningar 

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

Resultaträkningens resultat: 10 033 -65 372 -20 857

Det finns även Etikregler (trakasseripolicy) och en Likabehandlingsplan, Alkohol- och drogpolicy, Jämställdhetsplan. 

Distriktet Röda Korset på Åland har även tagit fram policydokument för användningen av telefon, internet och sociala 

medier. Föreningens policyn finns att läsa på intranätet, för alla anställda. Föreningens verksamhet styrs av en egen 

lag och förordning  (Lag om Finlands Röda Kors 25.2.2000/238, Republikens presidents förordning Finlands Röda 

Kors 827/2017) som innehåller de uppgifter och krav som ställs på verksamheten.

Fördelningen av personalresurserna under nämnda åren: 

2016: Verksamhetsledare 100 % halva året 50%, Beredskapschef 100%, FHJ Lärare samordnare 100%, Samordnare 

integration 50%, Kanslisekreterare 60 %.  

2017: Verksamhetsledare 100 %, Beredskapschef 100%, FHJ Lärare samordnare 200%, Samordnare integration 

180%, Kanslisekreterare 60 %.  

2018 : Verksamhetsledare 100 %, Beredskapschef 100%, FHJ Lärare samordnare 100%, Samordnare integration 

100%, Kanslisekreterare 60 %.  

Under 2017 anställdes en extra förstahjälp lärare och en intergationssamordnare för PAF överskott från 2015. Ingen 

finansiering erhölls för första hjälp lärare 2018 och endast delfinansiering erhölls för integrationssamordnaren. 

Utnyttjandet av överskottet från 2015 ledde till att det uppstod ett underskott i bokslutet, vilket påverkade det egna 

kapitalet som blev negativt. Föreningen använder sig av ett finskt kollektivavtal, vilket används av Röda Korset i 

Finland.

Antal anställda omräknat till heltidstjänster 

finns ej att tillgå


