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Inledning

Vi ger en rapport över granskning enligt särskild överenskommelse med uppdragsgivaren Ålands landskapsregering (‘LR’). Ett

uppdragsbrev underskrivet 27.8.2019 samt tillhörande allmänna avtalsvillkoren beskriver det överenskomna uppdraget.

Granskningen består av ett urval av föreningar som erhåller stöd ur penningsautomatmedel. Granskningen har som syfte att ge 

penningautomatföreningens fördelningsråd och landskapsregeringen en fördjupad bild av hur stöden används.

Vårt uppdrag har utförts enligt ISRS 4400 som är tillämplig på uppdrag som utförs enligt särskild överenskommelse. 

Granskningsåtgärderna har vidtagits enbart för att denna rapport över faktiska iakttagelser skall sammanställas för uppdragsgivaren.

Eftersom de granskningsåtgärder som vidtagits enligt ovan varken utgör en lagstadgad revision eller en översiktlig granskning ger vi 

inget revisionsutlåtande eller utlåtande för översiktlig granskning gällande den information som granskats.  Om vi hade genomfört
ytterligare granskning eller om vi hade utfört en lagstadgad revision eller en översiktlig granskning skulle andra förhållanden kanske ha 

kunnat komma till vår kännedom och ha rapporterats till Er. 

Vår rapport är enbart avsedd för det syfte som angivits i det andra stycket i denna rapport och för Er information, den skall inte

användas för något annat syfte eller spridas till andra. I vårt uppdragsavtal har dock överenskommits att även Ålands
Penningautomatförening kan få tillgång till vår rapport. Vi tar inget ansvar gentemot någon annan än Ålands landskapsregering i

samband med tjänsterna.

Mariehamn den 12 december 2019

PricewaterhouseCoopers Oy

Fanny Johansson

CGR, Director

PB 114, Nygatan 6, II vån.
22100 Mariehamn 

December 2019
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Föreningar som ingår i granskningen
De av uppdragsgivaren utvalda föreningar som omfattas av uppdraget
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Förening Grupp
Erhållna Paf 

stöd 2018

Erhållna Paf 

stöd 2017

Erhållna Paf 

stöd 2016

Teaterföreningen i Mariehamn r.f. Kultur 38 500 30 000 37 000

Arbetarnas Bildningsförbund på Åland r.f. (’ABF’) Kultur 55 000 50 000 50 000

Föreningen Teater Alandica r.f. Kultur 25 000 23 000 25 000

Sällskapet Bel Canto Alandia r.f. Kultur 33 000 33 000 33 000

Föreningen Vårt hjärta r.f. Social 53 000 45 000 43 000

De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f. (’DUV’) Social 165 000 162 650 158 700

Finlands Röda Kors, Ålands Distrikt (’FRK’) Social 323 000 280 000 270 000

Föreningen Vård i Livet r.f. Social 2 000 6 000 10 000

Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f. (’LFÅ’) Social 998 472 906 230 870 000

Rädda Barnen på Åland r.f. Social 335 500 323 000 288 000

Ålands Djurskyddsförening r.f. Miljö 9 500 9 500 8 500

Ålands Fågelskyddsförening r.f. Miljö 42 000 37 000 39 000

Ålands Natur och Miljö r.f. Miljö 177 000 179 000 179 000

Ålands Idrottsförbund r.f. Ungdom 1 628 000 1 560 000 1 550 000

SKUNK - Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation r.f. Ungdom 78 000 40 000 85 000

Ung Resurs r.f. Ungdom 220 000 175 000 145 000

Föreningen Norden på Åland r.f. Allmän 50 000 47 000 45 000

Ålands Hästsportförening r.f. Allmän 170 000 170 000 174 616

Ålands 4H-distrikt r.f. Allmän 150 000 150 000 135 000

Ålands Sjöräddningssällskap r.f. (’ÅSRS’) Allmän 469 250 430 000 477 282
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Frågeställningar
De frågor som ställts av uppdragsgivaren

Verksamhet

• Har föreningens verksamhet genomförts så 

som angetts i ansökan och i vilken grad har 
målen nåtts 

• Granskning av verksamheten i förhållande till 

gällande lagstiftning 

• Bedrivs momspliktig verksamhet, om i vilken 
omfattning 

• Sköter föreningen uppgifter som hör till 

lagstadgad verksamhet 

• Förändring av medlemsantal och aktiviteter 
under en 3 års period, hur arbetar föreningen 

med att behålla och rekrytera medlemmar, 
andel aktiva/understödjande medlemmar 

• Hur stor del av frivilligarbetet genomförs av 

styrelsen 

• Har föreningen samarbetat med andra för att 
uppnå sina mål 

Granskning av  f öreningar som erhåller stöd ur penningautomatmedel December 2019
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Frågeställningar som ska kartläggas vid granskningen för åren 2016, 2017 och 2018: 

Ekonomi 

• Frivilliginsatsernas andel kontra de betalda insatsernas 

andel av verksamheten, har dessa förändrats 

• Vilka uppgifter, delar av verksamheten, finansieras med 
penningautomatmedel 

• Uppbärs medlemsavgift, om vilket belopp, hur stor del av 

finansieringen av verksamheten utgör medlemsavgifterna 

• Hur har antalet tjänster utvecklats hos de föreningar som 
har anställda 

• Är lönesättningen rimlig, hur stor andel utgör de av totala 

kostnaderna 

• Är de administrativa kostnaderna rimliga i förhållande till 
verksamhetens omfattning 

• Får styrelsen ersättning för sitt arbete, har styrelsen betalda 

uppdrag i föreningen, finns det personer som har betalda 
uppdrag av flera föreningar 

• Hur prioriteras verksamheten om mindre medel tilldelas än 

vad som ansökts 

• Hur påverkar eventuella fonderade medel, finns det beslut 
om användandet 

Policydokument

• Vilka policydokument och handlingsplaner finns 

• Fyller stadgarna villkoren om allmännytta och 

öppenhet 

• Finns drog-, jämställdhets- och hållbarhetspolicy 
och hur beaktas dessa 
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Uppdraget

Granskning av  f öreningar som erhåller stöd ur penningautomatmedel December 2019
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1. Erhållande av material från LR; Paf ansökan om bidrag, understödbeslut från LR, bokslut och 

verksamhetsberättelse och registerutdrag (FODS)  

2. Sammanställning av fakta för varje förening och år 

3. Intervjuer med varje förening personligen eller per telefon, samt komplettering av sammanställd 

information

4. Föreningarna har fått läsa igenom sin sammanställning som presenteras med eventuella 

korrigeringar i bilagorna för varje förening

5. Summering av genomgången och sammanställning av denna rapport

Informationen presenterad på följande sidor är sammanställd ur erhållet material och från intervjuerna.

Tillvägagångssätt och presentation av rapporten



Rapportering
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Generella kommentarer
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December 2019Granskning av  f öreningar som erhåller stöd ur penningautomatmedel

• Föreningarna har bekräftat i intervju att de sökta och erhållna Paf stöden har använts i enlighet med informationen i föreningarnas medelansökan, 

därmed kan vi konstatera att inga uppenbara missbruk av medel har noterats.

• Föreningarna anser att det är avgörande för dem att de erhållna penningautomatmedlen bibehålls åtminstone på nuvarande nivå för att de skall 

kunna upprätthålla sin verksamhet. Vid intervjuerna upplever vi att det är oklart för föreningarna hur LR/Fördelningsrådet önskar att verksamheten 

skall skötas för att framtida bidrag skall kunna bibehållas; T.ex. hur stor andel egen eller annan finansiering förutom penningautomatmedel skall 

föreningen själv anskaffa.

• Föreningarnas bokslut skall följa bokföringslagens och bokföringsförordningens regelverk. Detta ger inte alltid den informati on som 

LR/Fördelningsrådet önskar eller behöver för sina ändamål. En skild rapportering kunde övervägas/utvecklas för att ta fram den information utöver 

bokföringslagens och bokföringsförordningens regelverk som LR/Fördelningsrådet önskar. Detta kunde vara t.ex. frivilligarbete ts andel, 

medlemmarnas aktivitet eller annan, mer specifik, användning av medlen. Rapporteringen kunde begäras för utvalda föreningar eller för föreningar 

som erhåller medel över ett specificerat belopp.

• De flesta föreningar skulle vara intresserade av att utvidga sin verksamhet, men i och med att stöden från penningautomatmede l har hållits på 

ungefär samma nivå från år till år hålls verksamheten på samma nivå som tidigare. Verksamheten anpassas helt enkelt till de verksamhetsbidrag 

man erhåller. De flesta föreningar använder hela det erhållna bidraget under året men om föreningen inte använder hela verksamhetsbidraget så 

flyttas resten t.ex. genom en resultatreglering i bokslutet till nästa år. Det saknas instruktioner om vad föreningarna borde göra ifall de planer man 

gjort inte kan förverkligas av någon anledning. 

• För projektbidragens del meddelar föreningarna att de projekt för vilka man inte erhåller bidrag genomförs normalt inte och de projektbidrag som 

erhålls till endast en del utförs till en mindre omfattning. Gällande projektbidragen uppkommer inte uppföljningssvårigheter på samma sätt i och 

med att dessa, enligt information, betalas mot betalda/avrapporterade kostnader. 
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• Alla föreningar anser att verksamheten har genomförts i den 

omfattning som de erhållna stöden har förutsatt. Ifall man inte 

erhållit stöd i samma omfattning som i ansökan har föreslagna 

nya projekt utelämnats och den ordinarie verksamheten i första 

hand bibehållits i samma omfattning som tidigare år så långt 

som möjligt. 

• De flesta föreningar är inte momsregistrerade. 

Momsregistrerade för en viss del av sin verksamhet är dock 

LFÅ, ÅSRS och Ålands Hästsportförening rf. Omfattningen av 

denna verksamhetsdel är förhållandevis liten (<20%) av den 

totala verksamheten. Momsregistrering har ofta skett för att 

detta har ansetts fördelaktigt med tanke på momsavdragsrätt för 

de direkta kostnaderna eller för att detta överstigit de gränser 

som sätts av momslagstiftningen.

• Föreningarna ser på medlemmar på väldigt olika sätt. Ung 

Resurs rf har inga medlemmar, Ålands Idrottsförbund rf och 

Arbetarnas Bildningsförbund på Åland rf och LFÅ har andra 

föreningar som sina medlemmar. Även rapporteringen av 

medlemmarna på ansökningsblanketten varierar – de flesta 

föreningar rapporterar de betalande medlemmarna årligen 

emedan Ålands Natur och Miljö rf följer upp antalet betalande 

medlemmarna endast var tredje till femte år. Beloppet av 

erhållna medlemsavgifter under räkenskapsperioden 

presenteras dock för varje föreningen i bokslutet.

Sammandragskommentarer
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December 2019Granskning av  f öreningar som erhåller stöd ur penningautomatmedel

Frågeställningar - Verksamhet

Verksamhet Medlemmar Frivilligarbete Samarbete

• Har föreningens verksamhet genomförts så som angetts i ansökan 

och i vilken grad har målen nåtts 

• Granskning av verksamheten i förhållande till gällande lagstiftning 

• Bedrivs momspliktig verksamhet, om i vilken omfattning 

• Sköter föreningen uppgifter som hör till lagstadgad verksamhet 

• Förändring av medlemsantal och aktiviteter under en 3 års period, 

hur arbetar föreningen med att behålla och rekrytera medlemmar, 

andel aktiva/understödjande medlemmar 

• Hur stor del av frivilligarbetet genomförs av styrelsen 

• Har föreningen samarbetat med andra för att uppnå sina mål 
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Sammandragskommentarer
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December 2019Granskning av  f öreningar som erhåller stöd ur penningautomatmedel

Verksamhet forts.

• De ideella insatsernas mämgd i föreningarna följs normalt inte upp och har endast estimeras i sammanställningarna för varje förening. 

• Andelen frivilligarbete som utförs av styrelsen varierar också mycket i föreningarna. I de föreningarna som har verksamhetsledare och anställda 

sker styrelseinsatsen främst genom mötesdeltagande och representation, emedan i de föreningar som har ett fåtal anställda är insatserna av de 

enskilda styrelsemedlemmarna oftast större. Styrelsen får vanligtvis inget arvode för sin insatts eller sitt ideella arbete. Undantag till föregående 

är styrelsena i Ålands Idrottsförbund rf som får mötesarvoden. Årsarvoden för sin insats får styrelsemedlemmar i Teaterföreningen i Mariehamn rf 

och Föreningen Teater Alandica rf (f.r.o.m. 2018) samt som ersättning för en specifik arbetsinsats i Föreningen Vård i Livet rf och Ålands Natur 

och Miljö rf.

• Samarbete i föreningarna förekommer på många olika sätt. T.ex. samarbete genom att hela föreningen har uppstått genom ett samarbete mellan 

olika finansiärer (t.ex. Ung Resurs rf). En annat typ av samarbete kan vara att föreningen tillhör en större organisation och får stöd i sin 

verksamhet genom samordning av vissa tjänster, såsom ekonomitjänster (t.ex. LFÅ och FRK). Ytterligare kan det vara frågan om delning av 

fysiska resurser såsom lokaler och kontorsutrustning/tjänster (t.ex. DUV via Ålands Handikappförbund) eller samarbete mellan olika föreningar i 

ett gemensamt projekt (t.ex. Hjärtstartarprojektet där samarbete gjordes av LFÅ, Vårt Hjärta och FRK). I det här projektet ti llsatte vissa frivilliga 

resurser och vissa föreningar finansiella resurser under en gemensam projektstyrning. Dessutom nämner många föreningar att de samarbetar 

bland annat med t.ex. skolor och myndigheter. 

Mer detaljerad information presenteras i de enskilda bilagorna som innehåller ett kort sammandrag för varje förening. 
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December 2019Granskning av  f öreningar som erhåller stöd ur penningautomatmedel

Frågeställningar - Ekonomi

• Frivilliginsatserna följs oftast inte upp av föreningarna. Endast 

ÅSRS anser sig följa upp frivilliginsatserna regelmässigt. 

• Penningautomatmedlen används normalt för den ordinarie 

verksamheten i föreningarna. För den ordinarie verksamheten 

används också det som i bokföringsförordningen kallas för 

”tillförda medel”, dvs. medel som föreningen själv skaffat för 

sin verksamhet genom medlemsavgifter, insamlingar eller 

liknande. Vissa föreningar erhåller dessutom medel från andra 

offentliga finansiärer för sin verksamhet eller som ersättning 

för utförda tjänster såsom t.ex. kommuner (t.ex. DUV), från 

EU (t.ex. ÅSRS och SKUNK) och justitieministeriet (FRK). Se 

tabell på s.13.

• Medlemsavgifterna varierar och ofta har föreningarna olika 

medlemsavgifter för olika kategorier t.ex. barn, vuxna, familjer. 

Medlemsavgifterna finansierar föreningarnas verksamhet till 

mycket olika grad. Dessa varierar från 1% till 18% av totala 

intäkter m.a.o  utgör dessa normalt en mindre del av 

verksamhetsfinansieringen. LFÅ och Ung Resurs rf har inga 

medlemsavgiftsintäkter. De högsta medlemsintäkterna både i 

absoluta tal och i procent av totala intäkter har ÅSRS. Se 

tabell på sida 14.

• Frivilliginsatsernas andel kontra de betalda insatsernas andel av 

verksamheten, har dessa förändrats 

• Vilka uppgifter, delar av verksamheten, finansieras med 

penningautomatmedel 

• Uppbärs medlemsavgift, om vilket belopp, hur stor del av finansieringen av 

verksamheten utgör medlemsavgifterna 

• Hur har antalet tjänster utvecklats hos de föreningar som har anställda 

• Är lönesättningen rimlig, hur stor andel utgör de av totala kostnaderna 

• Är de administrativa kostnaderna rimliga i förhållande till verksamhetens 

omfattning 

• Får styrelsen ersättning för sitt arbete, har styrelsen betalda uppdrag i 

föreningen, finns det personer som har betalda uppdrag av flera föreningar 

• Hur prioriteras verksamheten om mindre medel tilldelas än vad som 

ansökts 

• Hur påverkar eventuella fonderade medel, finns det beslut om 

användandet 

Ekonomi Medelsavgifter Lönesättning

Administration
Fonderade

medel
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Sammanställning av intäkter utöver Paf stöd 2018
De av uppdragsgivaren utvalda föreningar som omfattas av uppdraget
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Förening Grupp
Totala 

intäkter

Övriga

Intäkter 
(inkl. medlemsav g.)

Övriga intäkter
%andel av 
totala intäkter

Teaterföreningen i Mariehamn r.f. Kultur 98 378 59 878 61 %

Arbetarnas Bildningsförbund på Åland r.f. (’ABF’) Kultur 117 872 62 872 53 %

Föreningen Teater Alandica r.f. Kultur 178 399 153 399 86 %

Sällskapet Bel Canto Alandia r.f. Kultur 78 105 45 105 58 %

Föreningen Vårt hjärta r.f. Social 88 337 35 337 40 %

De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f. (’DUV’) Social 383 929 218 929 57 %

Finlands Röda Kors, Ålands Distrikt (’FRK’) Social 502 550 179 550 36 %

Föreningen Vård i Livet r.f. Social 6 691 4 691 70 %

Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f. (’LFÅ’) Social 1 677 865 679 393 40 %

Rädda Barnen på Åland r.f. Social 435 825 100 325 23 %

Ålands Djurskyddsförening r.f. Miljö 264 567 255 067 96 %

Ålands Fågelskyddsförening r.f. Miljö 43 676 1 676 4 %

Ålands Natur och Miljö r.f. Miljö 217 887 40 887 19 %

Ålands Idrottsförbund r.f. Ungdom 1 690 433 62 433 4 %

SKUNK - Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation r.f. Ungdom 269 512 88 268 33 %

Ung Resurs r.f. Ungdom 502 599 282 599 56 %

Föreningen Norden på Åland r.f. Allmän 184 012 133 711 73 %

Ålands Hästsportförening r.f. Allmän 373 838 203 838 55 %

Ålands 4H-distrikt r.f. Allmän 213 958 63 958 30 %

Ålands Sjöräddningssällskap r.f. (’ÅSRS’) Allmän 614 311 145 061 24 %
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Sammanställning av intäkter och medlemsavgifter 2018
De av uppdragsgivaren utvalda föreningar som omfattas av uppdraget

14

Förening Grupp
Totala 

intäkter

Medlemsavg.

intäkter

Medl.avg
%andel av 
totala intäkter

Teaterföreningen i Mariehamn r.f. Kultur 98 378 1 350 1%

Arbetarnas Bildningsförbund på Åland r.f. (’ABF’) Kultur 117 872 5 566 5%

Föreningen Teater Alandica r.f. Kultur 178 399 5 819 3%

Sällskapet Bel Canto Alandia r.f. Kultur 78 105 915 1%

Föreningen Vårt hjärta r.f. Social 88 337 8 100 9%

De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f. (’DUV’) Social 383 929 4 240 1%

Finlands Röda Kors, Ålands Distrikt (’FRK’) Social 502 550 7 527 1%

Föreningen Vård i Livet r.f. Social 6 691 770 12%

Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f. (’LFÅ’) Social 1 677 865 - 0%

Rädda Barnen på Åland r.f. Social 435 825 1 445 <1%

Ålands Djurskyddsförening r.f. Miljö 264 567 4 988 2%

Ålands Fågelskyddsförening r.f. Miljö 43 676 1 320 3%

Ålands Natur och Miljö r.f. Miljö 217 887 17 613 8%

Ålands Idrottsförbund r.f. Ungdom 1 690 433 1 580 <1%

SKUNK - Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation r.f. Ungdom 269 512 190 <1%

Ung Resurs r.f. Ungdom 502 599 - 0%

Föreningen Norden på Åland r.f. Allmän 184 012 1 930 1%

Ålands Hästsportförening r.f. Allmän 373 838 3 875 1%

Ålands 4H-distrikt r.f. Allmän 213 958 4 590 2%

Ålands Sjöräddningssällskap r.f. (’ÅSRS’) Allmän 614 311 108 698 18%
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December 2019Granskning av  f öreningar som erhåller stöd ur penningautomatmedel

Ekonomi forts.

• Vissa föreningar (LFÅ, Föreningen Vård i Livet rf, Ålands Natur och Miljö rf, ABF) har fonder i sitt eget kapital. Dessa fonder är bundna fonder som 

har egna stadgar och egna beslutsorgan. Dessa beslutsorgan övervakar utnyttjande eller fördelning av medel i enlighet med stadga. Därtill har 

vissa (LFÅ, DUV, Åland Natur och Miljö rf, Rädda Barnen på Åland rf) fonder som grundats på basen av erhållen gåva eller insamlade medel från 

allmänheten där föreningen har angivit insamlingsändamålet vid insamling av medlen och hanterar därför beloppen som bundna och beslut av 

användningen av medlen görs av styrelsen. Ingen av föreningarna fonderar enligt information bidrag från penningautomatmedel.

• Ifall det uppstår ett överskott av penningautomatmedel för ett år, dvs. medlen har inte använts inom de specifika ansökningsåret har dessa intäkter 

oftast periodiserats genom resultatregleringar i bokslutet. Vissa föreningar kontaktar alltid LR när överskott uppstår emedan andra tillämpar 

väsentlighet dvs. ifall beloppen är små i förhållande till erhållna stödbeloppet så kontaktar man inte LR för diskussion utan använder medlen till 

samma ändamål under följande år. 

• Alla andra föreningar har anställda och därmed lönekostnader, förutom Ålands Djurskyddsförening rf och Ålands Fågelskyddsförening rf. I de två 

nämnda föreningarna görs alla insatser på ideell basis. Enligt erhållen information i intervjuerna tillämpas landskapets tjänstekollektivavtal (A-

tabellen) vid lönesättningen i de flesta föreningar. Oberoende av föreningens storlek verkar man använda ungefär samma intervall i 

kollektivavtalet för sin verksamhet. Undantag utgör följande föreningar som använder andra kollektivavtal som de anser mer tillämpade för 

verksamheten - SKUNK (Kommunernas kollektivavtal), FRK (fastländskt kollektivavtal), Ålands Idrottsförbund rf (bytte 2018 till Urheilujärjestöjä 

koskeva työehtosopimus), Föreningen Teater Alandica rf (musikerförbundets och skådespelarfackets kollektivavtal). 
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Ekonomi forts.

• I de fall där passande kollektivavtal inte funnits (Ung Resurs rf, Ålands Hästsportförening rf, Sällskapet Bel Canto Alandia rf, Föreningen Vård i 

Livet rf och Teaterföreningen i Mariehamn rf) har föreningen gjort egna tillämpningar eller jämförelser på vilka de baserar individuella arbetsavtal. 

De nämnda föreningarna har ansett att landskapets kollektivavtal inte passar för deras verksamhet. 

• Det är mycket svårt, om inte omöjligt, att beräkna medellöner per person utifrån informationen i boksluten eftersom föreningarna typiskt har både 

heltid och deltid, månads- och timlöner. Dessutom är ofta medelantalet anställda i boksluten inte beräknade om till heltids personårsverk. Detta 

leder till att en medellönekostnad per person beräknad ur bokslutsinformationen inte korrekt visar de verkliga lönerna och är därmed inte 

presenterad i bilagorna.

• Personalkostnaderna utgör ofta en stor del av den ordinarie verksamhetens kostnader, variationen är mellan 9% och 75% av verksamhetens 

totala kostnader (se tabell på nästa sida). De flesta föreningar utnyttjar externa bokföringstjänster för att sammanställa bokföring och bokslut med 

undantag för de allra största föreningarna där man anser att ekonomin mer effektivt kan skötas av interna resurser.

• En hög personalkostnad kan bero t.ex. en arbetsresurskrävande verksamhet och en låg andel av ideella insatser direkt i verksamheten. T.ex Ung 

Resurs rf (75%) är personalintensiv och söker inte ideella insatser utan arbetsinsatsen görs av de anställda, DUV (73%) personalintensiv 

verksamhet vars avsikt är att delvis avlasta familjerna och de ideella insatserna syns istället genom de medel som föreningen själv samlat in 

genom evenemang där frivilliga ställt upp och Ålands 4H-distrikt rf (70%) som också är personalintensiv och denna insats utförs av de anställda.  

• Föreningarna ser det som en utmaning att penningmedel erhålls för ett år i taget eftersom föreningarna har ett arbetsgivaransvar. Korta, ett års 

kontrakt medför att det är svårt att hålla kvar anställda och få kontinuitet i föreningens verksamhet. Detta har man löst på två sätt. Antingen 

använder föreningen sig av tillsvidare kontrakt med de anställda, trots osäkerheten av att inte veta om finansieringen erhålls för följande år, eller 

så använder man sig av tidsbundna kontrakt som förnyas årligen efter att besked om stöd erhållits.

Mer detaljerad information presenteras i de enskilda bilagorna som innehåller ett kort sammandrag för varje förening. 
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Förening Grupp Totala Intäkter Totala Kostnader
Personalkostnader % av 

totala kostnader

Ålands Djurskyddsförening r.f. Miljö 264 567* 37 361 0 %

Ålands Fågelskyddsförening r.f. Miljö 43 676 35 807 0 %

Ålands Idrottsförbund r.f. Ungdom 1 690 433 1 665 645 9 %

Ålands Hästsportförening r.f. Allmän 373 838 398 634 25 %

Föreningen Teater Alandica r.f. Kultur 178 399 171 911 27 %

SKUNK - Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation r.f. Ungdom 269 512 273 981 31 %

Teaterföreningen i Mariehamn r.f. Kultur 98 378 99 668 32 %

Arbetarnas Bildningsförbund på Åland r.f. (ABF) Kultur 117 872 112 439 43 %

Föreningen Vård i Livet r.f. Social 6 691 16 259 43 %

Sällskapet Bel Canto Alandia r.f. Kultur 78 105 78 976 46 %

Föreningen Vårt hjärta r.f. Social 88 337 91 028 46 %

Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f. (LFÅ) Social 1 677 865 1 673 810 48 %

Ålands Sjöräddningssällskap r.f. (ÅSRS) Allmän 614 311 649 428 48 %

Rädda Barnen på Åland r.f. Social 435 825 435 825 59 %

Ålands Natur och Miljö r.f. Miljö 217 887 232 957 60 %

Finlands Röda Kors, Ålands Distrikt (FRK) Social 502 550 492 518 61 %

Föreningen Norden på Åland r.f. Allmän 184 012 172 238 61 %

Ålands 4H-distrikt r.f. Allmän 213 958 188 257 70 %

De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f. (DUV) Social 383 929 359 605 73 %

Ung Resurs r.f. Ungdom 502 599 427 490 75 %

*En gåva har erhållits under 2018 (240 000 euro) som bokförts via resultaträkningen.
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Frågeställningar - Policy

• Vilka policydokument och handlingsplaner finns 

• Fyller stadgarna villkoren om allmännytta och öppenhet 

• Finns drog-, jämställdhets- och hållbarhetspolicy och hur 

beaktas dessa 

• De flesta föreningar har de efterfrågade 

policydokumenten; drog-, jämställdhets- och 

hållbarhetspolicy. Ålands djurskyddsföreningen rf 

saknar dessa dokument eftersom de anser att de inte är 

relevanta för deras verksamhet. Ålands 

Fågelskyddsförening rf har upprättat drog- och 

jämställdhetspolicy först under 2019.

• Några av föreningarna har utöver detta egna rutiner och 

policyer som utvecklats i verksamheten.

• De flesta föreningar har dessa dokument tillgängliga på 

sina nätsidor eller på något annat sätt synliga i 

verksamheten. Vissa föreningar använder sig aktivt av 

dokumenten och anser att de fyller en viktig uppgift i hur 

verksamheten skall skötas. 

Mer detaljerad information presenteras i de enskilda 

bilagorna som innehåller ett kort sammandrag för varje 

förening. 

Policydokument
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Förening Grupp

Teaterföreningen i Mariehamn r.f. Kultur Bilaga 1

Arbetarnas Bildningsförbund på Åland r.f. (’ABF’) Kultur Bilaga 2

Föreningen Teater Alandica r.f. Kultur Bilaga 3

Sällskapet Bel Canto Alandia r.f. Kultur Bilaga 4

Föreningen Vårt hjärta r.f. Social Bilaga 5

De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f. (’DUV’) Social Bilaga 6

Finlands Röda Kors, Ålands Distrikt (’FRK’) Social Bilaga 7

Föreningen Vård i Livet r.f. Social Bilaga 8

Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f. (’LFÅ’) Social Bilaga 9

Rädda Barnen på Åland r.f. Social Bilaga 10

Ålands Djurskyddsförening r.f. Miljö Bilaga 11

Ålands Fågelskyddsförening r.f. Miljö Bilaga 12

Ålands Natur och Miljö r.f. Miljö Bilaga 13

Ålands Idrottsförbund r.f. Ungdom Bilaga 14

SKUNK - Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation r.f. Ungdom Bilaga 15

Ung Resurs r.f. Ungdom Bilaga 16

Föreningen Norden på Åland r.f. Allmän Bilaga 17

Ålands Hästsportförening r.f. Allmän Bilaga 18

Ålands 4H-distrikt r.f. Allmän Bilaga 19

Ålands Sjöräddningssällskap r.f. (’ÅSRS’) Allmän Bilaga 20
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