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Orgnr: 81400-9353
Styrelsen för Föreningen Palmeras Vänner (FPV) får härmed avge årsredovisning
för räkenskapsåret 2021

Förvaltningsberättelse
Föreningen Palmeras Vänners ändamål
Föreningen Palmeras Vänner (FPV) är en obunden allmännyttig ideell förening som har som
ändamål att samla in medel till och sprida information om verksamheten på Piña Palmera Centro
Atención Integral (C.A.I.) i regionen i södra Mexiko.

Piña Palmeras ändamål
Piña Palmera är en icke-statlig organisation i regionen Oaxaca i södra Mexiko som arbetar med
personer med funktionsnedsättningar och deras familjer. Organisationens målsättning är att
personer med funktionsnedsättningar ska accepteras och inkluderas i sina familjer och samhällen
och kunna delta aktivt i beslut som berör dem själva. Piña Palmera arbetar med personer med alla
olika sorters funktionsnedsättningar och med personer i alla åldrar.

Piña Palmera
Piña Palmeras värdegrunder
Verksamhetens värderingar baseras på Barnkonventionen, Konventionen om Mänskliga Rättigheter
och Konventionen om Rättigheter för Personer med Funktionsnedsättningar. Piña Palmera deltar i
nätverk med andra organisationer som arbetar för dessa rättigheter både regionalt, nationellt och
internationellt.

Piña Palmeras arbetsmetoder/områden
Piña Palmera arbetar med IBC, Inclusión Basada en la Comunidad (rehabilitering som inkluderar
familjen/närsamhället) i sex kommuner. I rehabiliterings- och inkluderingsprocesserna deltar
förutom personer med funktionsnedsättning och deras familjemedlemmar även samhällsaktörerna
som finns i byn såsom hälso- och sjukvårdspersonal, lärare och politiker. Målet är ökad förståelse
för och kunskap om personer med funktionsnedsättning, deras utmaningar och rättigheter. Genom
gemensam utvärdering och reflektion förändras attityder och det skapas sociala nätverk mellan
familjerna.
Mycket av Piña Palmeras arbete går ut på att personer med olika bakgrunder och erfarenheter kan
lära sig av varandra. Därför har de som själva har en funktionsnedsättning och erfarenhet av en
inkluderingsprocess en mycket viktig roll i arbetet, liksom deras familjemedlemmar, då de kan dela
med sig av sina erfarenheter och motivera andra.
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Piña Palmeras organisation
Piña Palmera har 31 anställda varav 17 kvinnor och 7 personer med funktionsnedsättning. Under 2021
har man tagit emot 10 volontärer från Mexico och USA. Man tar även emot högskolestuderande från
Mexiko, Sverige och andra länder för praktik. Inga fysioterapeutstudenter från Sverige var på Piña
Palmera under 2021 på grund av Covid-19.
Övergripande ekonomisk information för Piña Palmera 2021
-

Under året har Piña Palmera erhållit projektstöd via ForumCiv på 715 000 SEK
Föreningen Palmeras Vänner har bidragit med gåvor och fadderbidrag på 439 000 SEK
Mexikanska stiftelser bidrar med 431 860 SEK och internationella stiftelser med 516 700
SEK
Totalt ekonomiskt stöd från Sverige (ForumCiv och Föreningen Palmeras Vänner) =
1 154 000 SEK
Totalt ekonomiskt stöd från övriga aktörer = 948 560 SEK

Total omsättning: 2 102 560 SEK
-

Fasta kostnader: 1 250 000 SEK
Rörliga kostnader: 866 400 SEK

Totala kostnader: 2 116 400 SEK
Kurs 1 mxn = 0,45 sek 2022-02-02

Föreningen Palmeras Vänner bidrar med 21 % av Piña Palmeras omsättning.
Piña Palmeras aktiviteter under 2021
På Piña Palmera ordnas olika workshops och aktiviteter i vilka personer med
funktionsnedsättningar och deras familjer kan delta i olika skeden av deras personliga processer.
Man kan delta i barngruppen för tidig stimulering, lära sig ett hantverk, eller få specialträning
inom till exempel teckenspråk eller sjukgymnastik, allt beroende på var och ens situation. Se bild
nedan på organisationsöversikt för Piña Palmeras aktiviteter.
Piña Palmera har under 2021 arbetat med stort fokus på inkludering av barn och ungdomar med
funktionsnedsättningar i skolan och på undervisning om mänskliga rättigheter för olika aktörer i
samhället.
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1.1 Organisationsöversikt av Piña Palmeras arbetsområden

Totalt under året har Piña Palmeras fysioterapeuter, pedagoger och volontärer gjort 60 besök i
samhällen man arbetar med. Besök i samhällena görs varje vecka för att kollektivt arbeta med
processerna för rehabilitering och inkludering. Hembesök hos personer med funktionsnedsättning
görs varje vecka för att fortsätta processerna för rehabilitering och inkludering.
Under 2021 har 456 personer i olika åldrar, barn som vuxna, deltagit i IBC, Inclusión Basada en la
Comunidad (rehabilitering som inkluderar familjen/närsamhället) genom centret.
Under Piña Palmeras dagliga aktiviteter så har 250 personer deltagit i fysioterapi under året. Av de
som jobbar på centret så deltar 6 personer inom försäljningen av produkter som tillverkas av Piña
Palmera eller andra lokala tillverkare i intilliggande samhällen. I hantverksverkstaden där bland
annat böcker av återvunnet papper, produkter för personlig hygien (olja och tvål t.ex.) och träfåglar
tillverkas deltog 10 personer. Under 2021 har 3 personer med omfattande funktionsnedsättning
bott på Piña Palmera, där omsorg och stöd för livskvalitet är en del av det dagliga arbetet. Under
året deltog även volontärer i dagliga aktiviteter så som skötsel av trädgård, miljöarbete
(kompostering och avfallshantering) och matlagning.
Under 2021 har även aktiviteter gjorts vecko- eller månadsvis. Piña Palmera har två gånger i veckan
hållit i en lerverkstad där ca 15 personer deltagit. 5 personer deltog i teckenspråksträning två gånger
i månaden. På centret erbjuds även aktiviteten kallad Intervención Temprana, vilket innehåller tidigt
stöd för nyfödda och barn upp till 10 år med särskilda behov. Under året har denna aktivitet
genomförts en gång per vecka med 15 personer. 5 skolgrupper har besökt Piña Palmera under året.
Piña Palmera har utfört tre stycken miniläger där 35 personer deltog, det stora lägret ställdes in på
grund av pandemin. Två stycken miniläger specifikt riktat mot döva anordnades under året med 7
deltagande familjer. Piña Palmera har remitterat och samarbetat med specialister i närliggande städer
vid fem tillfällen under året där 12 personer har deltagit.
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Piña Palmera deltar I och utför även aktiviteter utanför centret. 15 gånger under året har
hydroterapi utförts i floden eller havet där 7 personer deltagit. I år har ett surfing-event för personer
med funktionsnedsättning anordnats i samarbete med den mexikanska föreningen Surfeando Sonrisas
med 45 deltagande familjer.
Covid´19 och påverkan på Piña Palmeras verksamhet
Under året har Piña Palmera inte kunnat genomföra alla sina planerade aktiviteter på grund av
pandemin. De har på alla sätt försökt att bedriva sin verksamhet som planerat men naturligtvis inom
ramarna för restriktionerna. De har behövt att göra fler och återkommande hembesök hos personer
med funktionsnedsättningar. Istället för att samla människor i större grupper har man jobbat i mindre
grupper på Piña Palmera. Antal besök till terapin för de som bor långt ifrån Piña Palmera har minskat.
Det stora lägret som vanligtvis hålls varje år ställdes in och mindre läger anordnades istället.

Föreningen Palmeras Vänner
Föreningens ändamål är att samla in medel till Piña Palmeras verksamhet i regionen Oaxaca genom
att sprida information om Piña Palmeras verksamhet i Sverige. Detta görs inom följande områden:
Informationsverksamhet, Aktiviteter/workshops, Medlems- och faddervård, Medlemsvärvning,
Volontärverksamhet, Högskolor/Universitet, Insamlingsverksamhet/Försäljning.
Aktiviteter/Workshops
Föreningen Palmeras Vänner har i år anordnat två stycken workshops, ett webbinarium och deltagit
på De dödas dag på etnografiska museet samt en julmarknad på Ljusterö. Föreningen har även stöttat
evenemanget Concierto con causa, en konsert som kunde ses live på Facebook. I år har majoriteten av
aktiviteterna varit digitala.
I maj så anordnade föreningen en digital bake along där vi under mangosäsongen i Mexiko bjöd in
existerande medlemmar och andra intresserade av att tillsammans med oss baka en mangokaka. 6
personer deltog under eventet.
Hösten startade med att föreningen arrangerade ett webbinarium i form av medlemsmöte digitalt.
Under kvällen så var Piña Palmera med på länk från Mexiko och en intervju med frågestund hölls
tillsammans med Flavia Anau, verksamhetsansvarig på Piña Palmera. På webbinariet deltog 16
personer, en medlem tillkom, 2 personer anmälde intresse för att volontärarbeta och gåvor inkom.
Under den mexikanska högtiden De dödas dag i november så deltog Föreningen Palmeras Vänner
med ett informationsbord på Etnografiska museets evenemang. Detta är ett arrangemang som vi
som förening deltagit på under många år. Här träffar vi många medlemmar och skapar nya
kontakter. I år så värvade föreningen nya medlemmar och träffade personer som anmälde intresse
som potentiella volontärer att åka till Piña Palmera. Nya faddrar värvades och hantverk från Piña
Palmera såldes under de två deltagande dagarna.
I december hade föreningen ett bord på en julmarknad på Ljusterö, tjugotalet nya kontakter knöts
samt försäljning av hantverk från Piña Palmera.
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Medlems-och faddervård
Stort arbete har lagts ner på kontakter med medlemmarna. Genom telefonsamtal, mailkontakt, brev
m.m. Alla gåvor som inkommer har följts upp med ett ”Tack för din gåva”-mail och runt 195
tackkort har skickats ut under året.
Under året 2021 har två nya satsningar gjorts inom medlemsvård som har visat på god effekt för att
dels behålla existerande medlemmar men även uppmuntra givare att utöka sitt bidrag.
Den första var att föreningen blev registrerad som gåvomottagare hos skatteverket. Denna insats
visade på spårbart resultat då 3 medlemmar valde att öka sitt månatliga fadderbidrag och en gåva på
3 000 SEK inkom till direkt kommunicerad följd av detta. 90 personer som har lämnat gåvor på 200
SEK per tillfälle eller mer från och med 10 juni har fått bekräftelsemail på att deras gåvor har
registrerats hos Skatteverket. Totalt uppgick dessa medel på 110 400 SEK. Vi har totalt 190 faddrar
som bidragit med 307 085 SEK under året.
Den andra insatsen var i form av en sommarpåminnelse - ett personligt samtal till medlemmar som
av olika anledningar inte betalat in sitt medlemskap för året. Denna insats resulterade i att
medlemsavgiften kom in för ytterligare 22 medlemmar.
Medlemsvärvning
Efter föreningens strategimöte i juni beslutades det om målet att värva 20 nya medlemmar innan årets
slut. En värvingsannons till våra medlemmar skickades ut samt publiceras på hemsida och sociala
medier. Denna annons gav inga märkbara resultat. Samtidigt började vi värva nya medlemmar via
personliga kontakter, vi fick på detta sätt 5 nya medlemmar. 2 nya medlemmar inkom via samarbetet
Concierto con causa under hösten och Webbinariet i september. Under Etnografiska museet evenemang
De dödas dag som blev föreningen Palmeras Vänners första fysiska möte med en intresserad målgrupp
under de senaste två åren värvades 9 nya medlemmar. På Etnografiska visade även 3 personer intresse
av att bli volontärer på Pina Palmera och dessutom värvades 1 ny fadder.
Slutsaten för året är att personliga kontakter och möten har varit det effektivaste sättet att
rekrytera nya medlemmar. Vårt mål att från juni till december 2021 värva 20 nya medlemmar
bidrog med att vi fick 16 nya medlemmar till föreningen.
Volontärverksamhet
Volontäransvarigs uppgift är att verka för att de svenska volontärerna får en bra vistelse på Piña
Palmera och fortsätter sitt arbete i föreningen när de är tillbaka i Sverige. Då även detta år har varit
pandemidrabbat med reserestriktioner har intresset för att resa utomlands för att volontärarbeta varit
lägre än vanligt. Under 2021 har 1 svensk volontär besökt Piña Palmera. Föreningen har fått 5
förfrågningar från personer som är intresserade av att åka som volontärer i framtiden.
Högskolor/Universitet
Under året har inga studenter från Sverige kunnat delta i praktik på grund utav pandemin vilket har
gjort att Föreningen Palmeras Vänner har prioriterat andra aktiviteter under året. Inga nya kontakter har
tagits med högskolor och universitet utan istället har förberedande arbete för samarbeten framöver
påbörjats under året. Föreningen har gjort en kartläggning av de samarbeten vi har aktiva i nuläget.
Arbete har även pågått under året tillsammans med Piña Palmera om vilka typer av utbildningar det
finns intresse av att samarbeta med gällande praktik eller volontärarbete.
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Insamlingsverksamhet/Försäljning
Under 2021 har en bredare insamling och försäljning gjorts genom nedanstående insatser:
Under medlemsmötet i september inkom gåvor till ett värde av 1 300 SEK.
Samarbetet med Concierto con causa är en ny insats för i år där insamlingen gjordes med hjälp av
Föreningen Palmeras Vänner. Konserten bidrog till 4 194 SEK genom föreningens swish konto
som direkt insamlade medel till Piña Palmera.
Föreningen Palmeras Vänner hjälpte i år till med att marknadsföra eventet “Våga Vågen” i Zipolite
som gjordes med Piña Palmera.
I år var Föreningen Palmeras Vänner med på julmarknad på Ljusterö för första gången där intresset
för Piña Palmeras produkter var stor och en försäljning av hantverk gjordes för 3 120 SEK.
Nya insatser i år inom försäljning och insamling har bidragit med ytterligare 7 314 SEK i inkomna
medel som skickats till Piña Palmera.
Dessutom deltog Piña Palmera med försäljning på Etnografiska museets event De dödas dag där
försäljningen uppkom till en summa av 5 590 SEK.
Ingen riktad insamling har skett under året då tacksamt nog inga akuta behov har uppstått som till
exempel orkaner eller andra nationella oroligheter.

Resultat och balansräkning för Föreningen Palmeras Vänner
Årets inkomna medel har bestått av projektstöd via ForumCiv och Olga Åhlunds stiftelse. Via
medlemmarnas fadderbidrag, gåvor och medlemsavgifter.
Flerårsöversikt (tkr)

2021

2020

2019

2018

2017

Totala intäkter (tkr)

549

526

575

586

777

Eget kapital (tkr)

319

269

241

287

238

Skickat till
PiñaPalmera (tkr)

439

450

508

448

755

De totala intäkterna 2021 har ökat med ca 4 % sedan 2020. Resultatet för 2021 visar på en ökning med
19 792 kr att jämföras med resultatet för 2020 (29 005 SEK) Ökningen beror till största delen på
ökningen av inkomna enskilda gåvor och fadderbidrag.
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Förändring av eget kapital
Eget Kapital
Balanserat
kapital

Årets Resultat

Totalt eget
kapital

Ingående balans

240 946

29 005

269 951

Disposition av
föregående
års resultat:

29 005

-29 005

Årets resultat
Utgående balans

269 951

48 797

48 797

48 797

318 748

Finansiering
Medlemmar och medlemskap
Medlemmarna är navet i verksamheten och finns enbart inom Sverige. I medlemskapet ingår tre
nummer av medlemstidningen Palmbladet i pappersform eller digitalt. Under året har allt fler
medlemmar gått över till att få den som en digital upplaga, i nuläget får 65 medlemmar fortfarande
Palmbladet via brev.
Under 2021 hade 358 medlemmar betalat in avgiften på 200 SEK, sammanlagt 71 600 SEK.
Jämförande tal från tidigare år är 2020 (350 st), 2019 (390 st). Tappet mellan 2019 och 2020 var 40
personer vilket troligen berodde på pandemins utbredning. I juni 2021 startade vi en
marknadsundersökning och kontaktade via telefon, mail och brev medlemmar som ej betalt sin
medlemsavgift och för att få en uppfattning varför de ej var medlemmar längre. 22 medlemmar
betalade in sin medlemsavgift, 5 medlemmar sade sig ej ha ekonomiska möjligheter längre, 2 hade
avlidit och resterande fick vi ej kontakt med.
Som en kvalitetssäkring har vi i år gått över till Visma eEkonomi från tidigare excel i Storegate för
hantering av medlemsuppgifter.
Bidragsansökningar
Föreningen Palmeras Vänner har under året arbetat med att följa upp förslag på finansiering och ansöka
om medel till verksamheten på Piña Palmera. Ansökan om bidrag har gjorts till Olga Åhlunds Stiftelse för
Välgörande Ändamål som beviljade 25 000 SEK till Piña Palmera för sommar- och miniläger.
En ny ansökan om ”bridge year” till ForumCiv gjordes som en förlängning på ett år av det existerande
projektet för 2019-2021. Ansökan för "bridge year" 2022 är godkänd av ForumCiv och är detsamma
som för 2021; 658 000 SEK och Föreningen Palmeras Vänner bidrar dessutom med 50 000 SEK i
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egeninsats.
Projekt: 300008714 - Översikt
Datum

Bidrag

Egen
insats

Överföring
till Piña

Revision

Resekost
Kvar
nader

Ingående
balans
30/8/21

128 000
35 000

163 000

19/10/21
27/12/21

-8 250

154 750

-50 000

27/12/21

104 750
-60 922

43 828

Utöver ovanstående så har det inkommit SEK 690 000 från ForumCiv till vårt FPV bankgiro
Utav dem har SEK 665 000 överförts till Piña Palmera
Förvaltning/Organisation
Styrelsen har under 2021 bestått av nedanstående personer:
Ordinarie ledamöter:
Anita Nilsson Röjning, ordförande
Karin Lindell, kassör
Ilse Mendez
Malin Stenbom, sekreterare
Hanna-Liisa Juntti
Caroline Westerberg
Amanda Sandberg
Suppleanter:
Karl-Henrik Meijer
Linn Saletti
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Styrelsen har bestått av ordförande, sex ledamöter och två suppleanter. Styrelsen har utöver
konstituerande möte under verksamhetsåret haft nio protokollförda styrelsemöten av dessa har åtta
varit digitalt via länk och ett varit fysiskt (strategimöte i juni). För att genomföra arbetet inom de
huvudområden som presenterades på årsmötet finns arbetsgrupper som under verksamhetsåret träffats
vid behov, hållit kontakt med varandra via e-mail, messenger, facebook och telefon. Arbetsgrupperna
har sedan rapporterat till styrelsen och beslut har tagits under styrelsemötena.
Teckningsrätt för föreningen har Anita Nilsson Röjning, Karin Lindell och Caroline Westerberg.
Uttagsrätt för föreningens samtliga konton har Anita Nilsson Röjning, Karin Lindell och Caroline
Westerberg. Vid samtliga banktransaktioner krävs kontrasignering av två av dessa.
Föreningen har haft en av årsmötet vald auktoriserad revisor: Alexandra Lindqvist, Hammarberg &
Lindqvist Revisions AB. Föreningens internrevisor har varit Jan Sonder och intern revisorsuppleant
Therese Ydremark. Sara Rydwik och Ulrika Wallbing har suttit i valberedningen. Ingen i styrelsen
erhåller arvode för sitt uppdrag utan allt arbete i föreningen sker på ideell basis.
Föreningen har kontaktpersoner på sju olika platser i Sverige. Till dessa kan medlemmar och andra
intresserade vända sig för att inhämta information om Piña Palmera och Föreningen Palmeras Vänner.
Kompetenshöjande utbildningar och informationsmöten

Styrelsen har under året deltagit på en eller flera digitala kostnadsfria möten genomförda av Effektfullt,
Svensk Insamlingskontroll, ForumCiv och Volontärbyrån. Dessutom bjöd vi, mot faktura, in Annica
Johansson från Effektfullt till vårt styrelsemöte i oktober via zoom. Detta för att få vägledning kring
hur vi bäst skulle kunna påbörja vårt arbete med effektrapportering och effektmätning av vårt arbete i
föreningen.
Covid´19 och påverkan på Föreningen Palmeras Vänners verksamhet under 2021
Coronapandemin har lett till att nästan alla fysiska möten och aktiviteter har ställts in eller arrangerats
digitalt. Årsmötet i slutet av mars hölls digitalt och alla styrelsemöten efter årsmötet har varit digitala
förutom ett som hölls utomhus i juni månad. Föreningens årliga medlemsmöte i september blev ett
webbinarium, vilket blev mycket uppskattat och nådde dessutom flera medlemmar ute i landet. En
viktig aktivitet, De dödas dag, under Allhelgona helgen hölls utomhus på Etnografiska museet.
Förväntad framtida utveckling
Under 2022 förväntas föreningens insamlings- och administrativa kostnader normaliseras. 2021 har
varit ett år då många aktiviteter, styrelsens resor till möten m.m har ställts in och därmed har de rörliga
kostnaderna minskat men räknas normaliseras igen då behovet av fysiska aktiviteter och möten finns.
Styrelsen fortsätter att arbeta för att öka antal medlemmar, faddrar och medlemmar som betalar via
autogiro samt antalet medlemmar som önskar Palmbladet digitalt.
Då utökade krav kommer att ställas på kontroll av verksamheten såsom ekonomisk redovisning,
rapportering och effektmätning kommer också högre krav att ställas på kompetens inom styrelsen
inom bl.a. administration. Externa tjänster behöver med stor sannolikhet upphandlas.
Medlemsavgifterna kommer troligtvis därför inte att kunna täcka kostnaderna för insamling och
administration. Föreningen planerar att täcka underskottet med sparade medel.
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Externa och interna risker
Den ekonomiska och politiska situationen i Mexiko och världen kan utgöra ett allvarligt hot mot Piña
Palmeras verksamhet och därigenom mot Föreningen Palmeras Vänners funktion och syfte.
Coronapandemin 2020-2021 har visat på världens sårbarhet, mänskligt lidande och ett stort antal
dödsfall. Nedstängningar av verksamheter har påverkat människors möjlighet till egen försörjning.
Pandemin har också påverkat Piña Palmera och begränsat deras utrymme att genomföra planerade
arbeten både på centret och ute i regionen.
Framtiden kan tyckas oviss. Nu verkar det som att Pandemin mattas av, lite beroende på var man
befinner sig i världen. Kommer nya mutationer? Kommer den globala uppvärmningen och de extrema
väderhändelser såsom bränder, orkaner, torka m.m. påverka människors livsförhållanden? Hur kommer
dessa scenarios att påverka Piña Palmeras framtid?
En annan risk för föreningens framtid är att man inte lyckas engagera frivilliga till styrelseuppdrag eller
valberedning. Enligt föreningens stadgar skall administrativa utgifter täckas av medlemsavgifter och
upplupna räntor och om detta ej är tillräckligt med högst 5 % av insamlade medel. Om medlemsantalet
fortsätter att sjunka föreligger risk för att detta inte kan uppfyllas. Medlemsantalet har minskat under
pandemi åren 2020-2021. I nuläget så är 79 % av våra medlemmar över 50 år vilket innebär en risk om
inte yngre medlemmar tillkommer.

Effektrapportering Föreningen Palmeras Vänner 2021
Förändringsteori
Vi vill genom Föreningen Palmeras Vänner bidra med resurser och informationsspridning till Piña
Palmera för att bidra till verksamhetens fortlevnad och utveckling enligt ändamål i våra stadgar.
Föreningens ändamål är att samla pengar till C.A.I Piña Palmeras verksamhet och sprida information
om det arbete som där utförs.
Detta gör vi genom att värna om existerande medlemmar samt skapa evenemang och sprida
information för att bidra med mer medel från existerande och nya medlemmar.
Föreningen Palmeras Vänner har existerat sedan 1987 jämnårigt med att Piña Palmera grundades och
sedan dess varit med i utvecklingen och spelat en viktig roll i att organisationen sedan start har
utvecklats. Detta genom att Föreningen Palmeras Vänner bidrar till en ekonomisk stabilitet tack vare
våra medlemmar som varje år bidrar med en väsentlig del av organisationen ekonomi.
Aktiviteter och mål
Genom våra aktiviteter bidrar våra prestationsmål i föreningen till att uppnå utfallsmålen på Piña
Palmera.
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Framtidens effektarbete
2021 har varit första året där Föreningen Palmeras Vänner börjat skapa en förändringsteori och
strukturera upp arbetet utifrån utfallsmål och effekt. Under året har en initial grund skapats som
föreningen planerar att fortsätta utveckla. Vi har under året deltagit i introduktionskurs till
effektmätning samt bjudit in Annica Johansson från Effektfullt för att få ett intro till effektmätning
specifikt för föreningen.
Övrig information
Föreningen Palmeras Vänners 90-konton är:
PG 90 11 91-7
BG 901-1917
Swish 123 90 11 917
Rapportering och revision av 90-kontot hos Svensk Insamlingskontroll sker årligen.

Mer information om föreningen och Piña Palmera finns på hemsidan. Där finns bl.a. årsredovisningar,
föreningens stadgar och tidningen Palmbladet. Under " Händelser" finns aktuell information om vad
som sker inom föreningen.
Hemsida: www.palmerasvanner.se
Facebook: Föreningen Palmeras Vänner
Instagram: palmerasvanner
E-mail: info@palmerasvanner.
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Resultaträkning

Not

2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

Verksamhetsintäkter

1

Medlemsavgifter

71 600

70 000

Gåvor

439 808

413 123

Bidrag

25 000

35 000

Försäljning

12 660

8 238

Summa verksamhetsintäkter

549 068

526 361

Verksamhetskostnader
Ändamålsenliga kostnader

2

-448 823

-461 241

Insamlingskostnader

3

-21 374

-22 345

Administrationskostnader

4

-30 074

-13 770

Jämförelsestörande poster

5

-

Summa verksamhetskostnader

-500 271

-497 356

48 797

29 005

Resultat från finansiella poster

-

-

Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter

-

-

Räntekostnader och liknande
resultatposter

-

-

Resultat efter finansiella poster

-

-

48 797

29 005

Verksamhetsresultat

Årets Resultat
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2021-12-31

2020-12-31

Kortfristiga fordringar

31 600

59 600

Projekt 30008714

32 172

Kassa och bank

328 176

369 151

Summa omsättningstillgångar

391 948

428 751

SUMMA TILLGÅNGAR

391 948

428 751

Balanserat kapital

269 951

240 946

Årets resultat

48 797

29 005

Summa eget kapital

327 548

269 951

73 200

96 800

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

EGET KAPITAL OCH TILLGÅNGAR

Eget kapital

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Projekt 30008714

62 000

Summa kortfristiga skulder

64 400

158 800

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

391 948

428 751
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Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Oförändrade principer mot föregående år.
Verksamhetsintäkter
Verksamhetsintäkter består av medlemsavgifter och insamlade medel samt försäljning. Intäkter
redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter betalas för kalenderår och inbetalda medlemsavgifter under perioden oktoberdecember periodiseras över till kommande år.
Insamlade medel
Insamlade medel utgörs av mottagna gåvor från allmänhet, företag, organisationer, privata och ideella
fonder och stiftelser samt villkorade bidrag.
Till insamlade medel räknas även testamentsgåvor och donationer, värdet av skänkta tillgångar samt
intäkter från insamlade medel med gåvobevis.
Gåvor
Intäkter i form av gåvor intäktsförs i den periodgåvan överlämnas på ett sakrättsligt bindande sätt.
Gåvor i form av kontanter redovisas enligt kontantprincipen.
Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället. Gåvor i
form av pro bono-tjänster intäktsredovisas inte.
Villkorade bidrag
Bidrag utgörs av likvida medel som erhålls från offentligrättsliga organ såsom Stat, lands ting,
länsstyrelse, kommun, EU, etc samt villkorade bidrag från andra organisationer.
Villkorade bidrag skuldförs i den period bidraget mottas. Intäktsredovisning sker när det med hög grad
av sannolikhet kan bedömas att bidraget inte kommer att återkrävas och de utgifter som bidraget är
avsett att täcka har tagits.
Fordringar, övriga tillgångar och skulder
Fordringar redovisas till de belopp varmed de beräknas inflyta.
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Övriga tillgångar och skulder redovisas till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Noter
Not 1 Verksamhetsintäkter
Insamlade medel fördelar sig enligt följande:

2021

2020

71 600

70 000

71 600

70 000

132 723

103 613

307 085

301 510

511 408

405 123

Olga Åhlunds Stiftelse

25 000

35 000

Återföring reservering

0

8 000

25 000

43 000

12 660

8 238

Försäljning t-shirt

0

0

Event intäkt

0

0

12 660

8 238

549 068

526 362

Medlemsavgifter

Gåvor
Gåvor Församlingar

0

Gåvor Organisationer

0

Gåvor Enskilda Givare

132 723

Fadderbidrag

Försäljning

Summa verksamhetsintäkter

●

I not 1 ovan redovisas om gåvor kommit från
enskilda, företag, organisationer eller församlingar.
Fadderbidrag särredovisas men kan räknas in i
gruppen gåvor från enskilda

●

Under året har ca 15 personer arbetat ideellt för
organisationen. Värdet av dessa ideella insatser
har inte redovisats i resultaträkningen
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Not 2 Ändamålsenliga kostnader

Medel överfört till Piña Palmera
Kostnader för tidningen Palmbladet

Kostnader för hemsida

2021

2020

438 998

450 159

6 021

5 720

3 804

5 362

448 823

461 241

Not 3 Insamlingskostnader

2021

2020

Porto (del av)

7 276

7 827

Kostnader för bank och 90-konto

14 098

14 518

Tryckkostnader

0

0

Tryck T-shirts

0

0

Event

0

0

21 374

22 345

Not 4 Administrationskostnader

2021

2020

Kostnader för programvaror, kontorsmaterial

5 106

3 371

371

2 399

Revision

11 000

7 500

Övrigt

13 597

500

30 074

13 770

2021

2020

Kostnader för info-, styrelse- och årsmöte

Not 5 Jämförelsestörande poster
Revision avseende projekt Forum Syd

0

0

Återbetalning av medel
Forum Syd

0

0

-

0
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Föreningen Palmeras Vänner:===
Revisionsberättelse från internrevisor för räkenskapsåret 2021

Undertecknad, som av medlemmarna i Föreningen Palmeras Vänner utsetts till
föreningens internrevisor för räkenskapsåret 2021, får efter slutfört uppdrag redo
visa följande.
Föreningens internrevisor har tagit del av redovisning. Jag har gått igenom kvit
ton för driften i Sverige. Tyvärr är bokföringspärmen något svår att följa, men det
finns absolut ingenting som liknar oegentligheter. Föreningen har god balans på
intäkter och utgifter.
Efter det mycket speciella året 2020 har föreningens verksamhet någorlunda
återgått till det normala. Under 2021 har det skickats cirka 439 kkr till Palmeran,
jämfört med cirka 450 kkr under 2020. Föreningens kostnader har ökat, jämfört
med 2020. Det är inga kostnader som sticker ut.
Transaktionerna avser huvudsakligen influtna medel från medlemmar och sym
patisörer, utgifter för föreningens drift i Sverige samt överföringar till Palmeran.
Resultaträkningen visar att medlemsavgifterna med marginal täcker föreningens
kostnader (inklusive samtliga bankkostnader) för räkenskapsåret, vilket är gott.
Jag tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2021 års förvalt
ning.

Stockholm den 19 mars 2022
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Utförligare beskrivning av internrevisorns roll återfinns på följande sida.

19 mars 2022

Föreningen Palmeras Vänner har ett så kallat 90konto (PlusGiro och BankGiro). Dessa administreras av Svensk Insamlingskontroll, som kräver att föreningen har en auktoriserad revisor.
Den auktoriserade revisorns uppgift är att kontrollera att bokföringen är korrekt, framför allt ur laglig synvinkel.
Därutöver har föreningen en internrevisor. Internrevisorn inriktar sig framför
allt på hur kostnader och utgifter fördelas samt deras rimlighet och större förändringar. Internrevisorns roll är att:
•

Läsa samtliga styrelsemötesprotokoll från räkenskapsåret, och verifiera
beslut som berör finansiella frågor

•

Kontrollera utgiftsposter som har förändrats markant jämfört med föregående räkenskapsår – något som sticker ut

•

Kontrollera samtliga poster för överföring till Palmeran

•

Göra stickprovskontroller av andra utgifter

•

Göra en bedömning på hur gåvor och fadderbidrag förändrats
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