
Föreningen Vård i Livet r.f. 

Styrelsemedlemmar 31.12.2018:

ÅR 2018 2017 2016 Intervju: Raili Hake (Styrelseordförande) 23.10.2019 per telefon 

Förvaltning

Antal styrelsemedlemmar (minst 3) 7 7 7

Arvoden för styrelsemedlemmar NEJ NEJ NEJ 

Uppdrag för styrelsemedlemmar i föreningen? JA NEJ NEJ

Har årsmöten hållits? JA JA JA

Antal styrelsemöten? 12 12 5

Revisor?/Verksamhetsgranskare? Verksamh

etsgr.

Verksamh

etsgr.

Verksamh

etsgr.

Erhållna/ansökta PAF medel

Ansökta medel* 18 000 10 000 10 000

Erhållna medel* 2 000 6 000 10 000

Differens 16 000 4 000 0

%Förändring av ansökta medel jmf med föregående år 80 % 0 %

%Förändring av erhållna medel jmf med föregående år -67 % -40 %

Intäkter ur bokslutet

Erhållna Paf medel 2 000 6 000 10 000

Medlemsavgifter 770 240 195

Övriga intäkter 3 921 1 976 13 226

Totala intäkter 6 691 8 216 23 421

%Paf medel andel av totala intäkter 30 % 73 % 43 %

%Medlemsavg. andel av totala intäkter 12 % 3 % 1 %

Antal medlemmar och deras insats

Aktiva medlemmar

Understödande medlemmar 109 58 96

Totala antalet medlemmar *** 109 58 96

Frivilligas insatts i timmar

%Aktiva medlemmar andel av totala medlemmar 0 % 0 % 0 %

Medlemsavgift i medeltal 7,06 4,14 2,03

ingen uppföljning 

Raili Hake, Elisabeth Forsman, Stina Sjöman, Monica Englund, Solbritt Englund, Benita Granlund, Jaana Pettersson

Styrelsemedlemmarna erhåller inget arvode för att sitta med i styrelsen. Styrelseordförande har fått 

arvode för en del av det arbete som har gjorts som verksamhetsledare. Under 2018 erhölls ersättning 

för resor i samband med sammanställandet av en historik för föreningens verksamhet samt ett mindre 

arvode. Föreningen driver en Hospis lägenhet på Brändö, som används som ett vilohem, 

rekreationshem där sjuka och anhöriga kan bo. När det funnits ett behov för föreningens stöd har ett 

vårdteam träffats ca 15ggr/år som bestått av både medlemmar och styrelsemedlemmar. Vårdteamen 

har bl.a. haft möten med läkare och vårdpersonal, detta har skett helt på ideell basis. Patienter har 

föreningen haft under alla, de år som granskas och då har föreningen varit där för att stödja båda de 

sjuka och anhöriga. 

När föreningen inte har erhållit de stöd som man ansökt har man försökt ansöka medel för 

verksamheten t.ex. från andra fonder. Då föreningen inte erhåller medel ens för föreningens 

administrativa kostnader kan man inte fortsätta verksamheten. 

I de övriga intäkterna presenteras medel erhållna från adresser, kondoleanser och donationer.

Föreningen rekryterar inte aktivt medlemmar. Ett medlemsbrev med information om verksamheten 

skickas ut årligen per post till alla på Brändö och med e-post till medlemmar utanför Brändö. I detta 

medlemsbrev skickas även ut en giroblankett för betalning av medlemsavgiften. Nya medlemmar 

tillkommer främst genom via anhöriga, samt via sjukhuset. Alla medlemmar är stödmedlemmar. 

Föreningen förutsätter inte medlemskap för att få ta del av föreningens verksamhet.  Medlemsavgiften 

är 10 €/person. Aktiva medlemmar är främst de som sitter i styrelsen samt 3-4 st till, alla dessa 

medlemmar utför verksamhet på ideell basis och frivillig timmarna uppgår till många. 



Kostnader ur bokslutet

Personalkostnader 7 036 5 550 8 075

Adminkostnader** 2 460 2 893 4 114

Övriga kostnader 6 763 5 364 1 957

Totala kostnader 16 259 13 808 14 146

%Förändring av kostnadern jmf med föregående år 18 % -2 %

%Personalkostnadernas andel av totala kostnader 43 % 40 % 57 %

%Övriga kostnader andel av totala kostnader 15 % 21 % 29 %

Personalkostnader ur bokslutet

Löner och arvoden 7 036 5 550 8 075

Lönebikostnader 0 0 0

Totala lönekostnader 7 036 5 550 8 075

Antal anställda (heltid) 0 0 0

%Lönebikostnader som andel av löner (förväntad ca 21-25%) 0 % 0 % 0 %

Löner och arvoden per anställd

Föreningens policy

Drogpolicy? NEJ

Jämställdhetspolicy? NEJ

Hållbarhetspolicy? NEJ

Övriga policy?

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

** Förvaltningskostnader direkt ur bokslutet 

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

Resultaträkningens resultat : -9 568 -5 592 9 275

Föreningen har inga anställda, utan arvoden som betalats ut är åt en professionell sjuksköterska, 

styrelseordförande samt åt utbildare/föreläsare då man ordnat föreläsningar eller utbildningar. De 

flesta är pensionärer som jobbar i föreningen. För koordinering av historik-boken för föreningen får 

styrelseordförande arvoden. Ordförande fungerade tidigare som verksamhetsledare i föreningen.  

Ordförande sköter om betalning av fakturor samt andra administrativa tjänster, så som ansökningar 

etc. Bokföringen sköttes av kassören tills 2017 efter vilket en bokföringsbyrå har tagit över och sköter 

om bokföringen och uppgörande av bokslut. 

Det finns en fond i föreningen; Nordlingsfond - denna fond har grundats i samband med en gåva som 

specificerar att pengarna ska "användas för Brändös bästa". Denna fond har bidraget till att man 

kunde bygga och utrusta en hospis lägenhet i Brändö. Det finns en kommittée som sammanträder 1 

gång/år och beslutar hur medel skall användas. 

Det finns inga nedtecknade policyer i verksamheten. Föreningen använder inte alkohol mera än att 

man under midsommarfesten bjuder Solkullas äldreboende kaffe och likör. 

Jämlikhetspolicy i föreningen är att alla är välkomna till föreningen som medlemmar  - både kvinnor 

och män.

Samarbete som föreningen gjort med andra föreningar är bl.a. Folkhälsan, Röda korset, 

hembygdsföreningar, demensutbildning med församlingen samt föreläsningar med Cancerföreningen. 

Föreningen anser att det är svårt att hitta samarbetsmöjligheter eftersom föreningen verkar på 

Brändö. Föreningen är medlem i Arbetarnas Bildningsförbund på Åland r.f. där man även får en del 

stöd. Under övriga kostnader ligger även bokföringskostnader 2018, åt Brändö Företagstjänst. 

Antal anställda omräknat till 

heltidstjänster finns ej att tillgå 


