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Styrelsen för Föreningen Palmeras Vänner (FPV) får härmed avge årsredovisning
för räkenskapsåret 2020.
Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
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.
Allmänt om Piña Palmera
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 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.
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.
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.
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.
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Piña Palmera har 30 personer anställda. Av dessa har 9 personer en funktionsnedsättning
9 är anhöriga till en person med funktionsnedsättning. Varje år tar man emot ca 15 nationella
och internationella volontärer. Man tar även emot högskolestuderande från Mexiko, Sverige
och andra länder för praktik. Inga fysioterapeuterstudenter från Sverige var på Piña Palmera
under 2020 på grund av Covid-19.
Piña Palmera har under 2020 arbetar med mycket fokus på inkludering av barn och ungdomar
med funktionsnedsättningar i skolan, och på undervisning om mänskliga rättigheter hos olika
aktörer i samhället.
Under 2020 har 530 personer mellan 1-100 år deltagit i IBC , Inclusión Basada en la Comunidad (rehabilitering som inkluderar familjen/närsamhället ) genom centret. Fördelningen mellan
könen var trettio procent pojkar, trettio procent flickor och fyrtio procent vuxna. Utöver det
deltog 70 barn från nyfödda flickor/pojkar upp till nio år, i Intervención Temprana (tidig stimulans av barn med särskilda behov).

Verksamhet 2020
Under år 2020 har Föreningen Palmeras Vänner genom överföring av insamlade medel bidragit
med cirka 20 % av Piña Palmeras totala årsbudget på SEK 2,5 miljoner.
Föreningen har arbetat med sju huvudområden
1. IBC, lnclucion Basada en la Comunidad
Piña Palmeras har under året kontinuerligt informerat FPV:s styrelse om denna verksamhet . I
Sverige har bidrag från projekt Forum Civ utbetalats till denna verksamhet.
2. Volontärverksamhet
Volontäransvarigs uppgift är att verka för att de svenska volontärerna får en bra vistelse på Piña
Palmera och fortsätter sitt arbete i FPV när de är tillbaka i Sverige. Under 2020 har föreningen
fått ett antal förfrågningar från personer som är intresserade av att åka som volontärer. Två
svenska volontär har varit på Piña Palmera under våren 2020 varav en reste hem tidigare än planerat p g a coronapandemins utbrott.
3. Informationsverksamhet/Aktiviteter
Under året har Föreningen Palmeras Vänner spridit information om Piña Palmeras verksamhet på olika sätt. Coronapandemin har dock gjort att de inplanerade aktiviteterna blivit inställda
eller genomförts digitalt.
Våren 2020 var det inplanerat att Palmeras Vänner skulle delta på motionsloppet ” Blodomloppet ” i både Stockholm och Göteborg. Arrangemanget blev inställt p g a
coronapandemin
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Medlemsaktiviteten, som brukligt är i september varje år, blev en digital aktivitet. Föreningen
första webbinarium, genomfördes 13:e september med repris 13:e oktober
I slutet av november skulle "Dia de los Muertos" på Etnografiska museet i Stockholm arrangeras. Föreningen Palmeras Vänner hade planerat att delta. En vecka innan ställdes arrangemanget in p g a coronapandemin.
Föreningens medlemstidning Palmbladet har utkommit med tre nummer under året och kan
fås antingen via posten eller digitalt. Genom Palmbladet har medlemmarna fått information
om verksamheten på Piña Palmera samt om de aktiviteter som föreningen genomfört i Sverige.
Föreningen Palmeras Vänners hemsida, facebook och instagram har uppdaterats kontinuerligt
under året och fungerar som länk mellan styrelse, aktiva i föreningen, medlemmar och andra
intresserade. Under året har stort fokus legat på att uppdatera och publicera bilder och berättelser på våra sociala medier för att om möjligt nå en så bred målgrupp som möjligt.Vidare
har hemsidan uppdaterats med nya bilder och möjlighet att via formulär blir medlem, lämna
bidrag och bli fadder.
4. Kontaktpersoner
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.
5. Medlems- och faddervård
Kontakt med faddrar, medlemmar och övriga givare sker som tidigare nämnts genom medlemstidningen Palmbladet, hemsidan, e-mail, facebook och instagram. Nya medlemmar får
också ett välkomstbrev per post.
6. Bidragsansökningar
Föreningen Palmeras Vänner har under året arbetat med att följa upp förslag på finansiering och
ansöka om medel till verksamheten på Piña Palmera. Genom "Olga Åhlunds Stiftelse för Välgörande Ändamål" kunde medel skickas till Piña Palmera för sommar- och miniläger.
Inga nya projketansökningar från ForumCiv har gjorts under 2020
Dock har ansökan gjorts till ForumCiv för att flytta medel från 2020 till år 2021 samt mellan olika aktiviteter i projektets målformuleringar, då Föreningen Palmeras Vänner och Piña Palmera
inte kunnat nyttja medel som planerat på grund av coronapandemins restriktioner.
7. Insamlingsverksamhet
Ingen riktad insamling har skett under året då tacksamt nog inga akuta behov har uppstått som
t.ex orkaner eller andra nationella oroligheter.
Under året har föreningen sålt träleksaker/ hantverk tillverkade av personer med funktionsnedsättning och deras familjer för SEK 8238
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Flerårsöversikt (tkr)

2020

2019

2018

2017

2016

Totala intäkter

526

575

586

777

653

Eget kapital

269

241

287

238

279

Skickat till Piña Palmera

450

508

448

755

615

De totala intäkterna 2020 har minskat med ca 8 % sedan 2019. Resultatet för 2020 visar på en
vinst med 29.005 kr att jämföras med 2019 -44.698.

Förändring av eget kapital
Eget Kapital
Balanserat
kapital
Ingående balans

285. 644

Årets Resultat

-44 698

Totalt eget kapital
240 946

Disposition av
föregående
års resultat:

44 698

Årets resultat

-44 698

29 005

29 005

Utgående balans

240 946

29 005

269 951
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Finansiering
Årets insamling har bestått av projektstöd, fadderbidrag, gåvor och medlemsavgifter.
Medlemmar, medlemskap
Under 2020 betalade 350 medlemmar in avgiften på 200 kr, sammanlagt 70 000 kr. I medlemskapet ingår tre nummer av medlemstidningen Palmbladet i pappersform eller digitalt. Under året
har allt fler medlemmar gått över till att få den digitalt.
Som en kvalitetssäkring har vi gått över till Visma från tidigare excel i Storegate för hantering
av medlemsuppgifter.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Projektet 300008714 gällande finansiering från ForumCiv (tidigare Forum Syd) som beviljades
under år 2019 och startade som planerat 1 oktober 2019 har fortsatt under år 2020 inkom retroaktivt vilket bidrog till utmaningar för Piña Palmera som fick låna medel på annat håll.

Projekt: 300008714

Bidrag
200522

Bidrag egna
medel

Kvar
853 000

41000

894 000
-760 000

200525

200701

Överf Egna
medel

853000

200524

200626

Överföring till
Pina

510000

-41 000

-500 000
25000

93 000
103 000
128 000

Förvaltning
Styrelsen har under 2020 bestått av nedanstående personer:
Ordinarie ledamöter:
Anita Nilsson Röjning (ordförande)
Karin Lindell
Ilse Mandez
Manuela Cano Johansson
Malin Stenbom
Emilia Diamantidis
Caroline Westerberg
Suppleanter:
Hanna-Liisa Juntii
Amanda Sandberg
Cecilia Dismo
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Styrelsen har utöver konstituerande möte under verksamhetsåret haft sju protokollförda styrelsemöten varav ett har varit fysiskt, ett via gruppsamtal och fem via länk. 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. Föreningen intern revisor har varit Jan Sonder och intern revisorsuppleant Therese Ydremark. Sara Rydwik och Ulrika Walbing har suttit i valberedningen.
Ingen i styrelsen erhåller arvode för sitt uppdrag. Allt arbete i föreningen sker på ideell bas.

Covid´19 påverkan på Piña Palmeras verksamhet
Coronapandemin har lett till att Piña Palmera inte kunnat utföra sina aktiviteter till fullo pga diverse restriktioner såsom att röra sig fritt i samhället. Att beviljade medel från Forum Civ kom
retroaktivt har även försvårat då Piña Palmera blev tvungna att låna medel. De har på alla sätt
försökt att bedriva sin verksamhet enligt planerna t.ex. genom att göra fler hembesök istället för
att samla många människor tillsammans samt jobbat i mindre grupper på Piña Palmera. De har
även utfört nytillkomna förebyggande aktiviteter avseende covid-19. På grund av nämnda omständigheter där Föreningen Palmeras Vänner och Piña Palmera inte kunnat nyttja medel som
planerat har ansökan till Forum Civ gjorts för att flytta medel från år 2020 till år 2021.

Covid´19 påverkan på Föreningen Palmeras Vänners verksamhet
Coronapandemin har lett till att 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. Motionsloppet Blodomloppet som var inplanerat under våren blev inställt. 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 Alla Helgons
Helg blev inställt. På denna årliga aktivitet träffar vi många medlemmar, säljer hantverk tillverkade på Pina Palmera samt rekryterar medlemmar och volontärer till Piña Palmera. Volontärer
som var på Piña Palmera fick återvända och inga fysioterapeuter kunde göra sin praktik på Piña
Palmera under 2020.
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Under 2020 har vi sett en nedgång av inkomna gåvor från privatpersoner till Piña Palmeras verksamhet. De månadsvisa faddergåvorna har däremot varit konstanta under året.
De rörliga kostnaderna i föreningen har minskat då t ex resor- och möteskostnader till styrelsemöten ej varit aktuella eftersom alla möten varit digitala. Samtidigt har kostnader för Palmbladets
tryck - och portokostnader minskat då ca åttio procent av våra medlemmar numera får Palmbladet digitalt.
Huruvida coronapandemin 2020 kommer att påverka 2021 beträffande sjunkande medlemsantal
och minskning av inkomna gåvor, som vi redan nu kan se en trend av, återstår att se.
Förväntad framtida utveckling
Under 2021 förväntas föreningens insamlings- och administrativa kostnader normaliseras till tidigare årsnivå från 2020 års nivå. 2020 har varit ett år då många aktiviteter, styrelsens resor 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 och faddrar samt antalet medlemmar som får Palmbladet digitalt. Trots det kommer
medlemsavgifterna troligtvis inte täcka insamlings- och administrativa kostnader. Föreningen planerar att täcka underskottet med sparade medel. Föreningens målsättning är att hitta nya sponsorer för att täcka vissa kostnader.
Föreningen Palmeras vänner har inga nya samarbetspartners.
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 har visat på världens sårbarhet. Mänskligt lidande och ett stort
antal döda. Nedstängningar av verksamheter som påverkat människors möjlighet till egen försörjning. Detta har naturligtvis också påverkat Piña Palmera och begränsat deras utrymme, att
genomföra planerade arbeten både på centrat och ute i regionen.
Framtiden kan tyckas oviss. När och hur snabbt kommer vaccinationen mot Covid-19 viruset
att ske runt om i världen?. Kommer nya pandemier? Kommer den globala uppvärmningen och
de extrema väderhändelser såsom bränder, orkaner, torka m.m påverka människors livsförhållande? Hur kommer detta scenario att påverka Piña Palmeras framtid?
En annan risk 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.
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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. Titta in då
och då.
Hemsida: www.palmerasvanner.se
Facebook: Föreningen Palmeras Vänner Instagram: palmerasvanner
E-mail: info@palmerasvanner.
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Not

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

1

70 000

77 850

Gåvor

413 123

463 405

Bidrag

35 000

15 000

8 238

18 901

526 361

574 962

Resultaträkning
Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter

Försäljning
Summa verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader
Ändamålsenliga kostnader

2

-461 241

-523 158

Insamlingskostnader

3

- 22 345

-27 038

Administrationskostnader

4

-13 770

-34 465

Jämförelsestörande poster

5

-

-35 000

-497 356

-619 661

29 005

-44 698

Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter

-

-

Räntekostnader och liknande resultatposter

-

-

Resultat efter finansiella poster

-

-

29 005

-44 698

Summa verksamhetskostnader

Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella poster

Årets Resultat

11/16

Org.nr 814800-93S3

Not

2020-12-31

2019-12-31

Balansräkning
TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

59 600

969

Kassa och bank

369 151

303 777

Summa omsättningstillgångar

428 751

304 744

SUMMA TILLGÅNGAR

428 751

304 746

240 946

285 644

29 005

-44 698

269 951

240 946

EGET KAPITAL OCH TILLGåNGAR

Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Projekt 30008714
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

96 800

63 800

62 000

-

158 800

63 800

428 751

304 746
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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 oktober-december 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, landsting, 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.
Övriga tillgångar och skulder redovisas till anskaffningsvärden där inget annat anges.
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Noter
Not 1 Verksamhetsintäkter
Insamlade medel fördelar sig enligt följande:
2020

2019

70 000

77 850

70 000

77 850

103 613

152 327

301 510

310 884

405 123

463 211

Olga Åhlunds Stiftelse

35 000

15 000

Återföring reservering

8 000

-

43 000

15 000

8 238

5 846

Försäljning t-shirt

0

2 450

Event intäkt

0

10 605

8 238

18 901

526 362

574 962

Medlemsavgifter

Gåvor
Gåvor Församlingar

4 178

Gåvor Organisationer

5 900

Gåvor Enskilda Givare

93 535

Fadderbidrag

Försäljning

Summa verksamhetsintäkter
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Not 2 Ändamålsenliga kostnader

2020

2019

450 159

508 104

Kostnader för tidningen Palmbladet

5 720

13 188

Kostnader för hemsida

5 362

1 866

Medel överfört till Piña Palmera

461 241

523 158

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.
Not 3 Insamlingskostnader

2020

2019

Porto (del av)

7 827

5 190

14 518

13 960

Tryckkostnader

0

1 644

Tryck T-shirts

0

2 250

Event

0

3 994

22 345

27 038

Kostnader för bank och 90-konto
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Not 4 Administrationskostnader

2020

2019

Kostnader för programvaror, kontorsmateriel

3 371

2 347

Kostnader för info-, styrelse- och årsmöte

2 399

11 864

Revision

7 500

15 000

500

5 254

13 770

34 465

2020

2019

Revision avseende projekt Forum Syd

-

6 000

Återbetalning av medel Forum Syd

-

29 000

-

35 000

Övrigt

Not 5 Jämförelsestörande poster
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Verksamhetsberättelse 2020
Föreningen Palmeras Vänner (FPV), har som ändamål att samla in pengar till och sprida
information om verksamheten på Centro de Atención Infantil Piña Palmera, ett utvecklings och rehabiliteringscenter för personer med funktionsnedsättningar och deras familjer, i Mexiko.
Under 2020 har 530 personer mellan 1 -100 år deltagit i IBC, Inclusión Basada en la
Comunidad (rehabilitering som inkluderar familjen/närsamhället ) genom centret. Fördelningen mellan könen var 30 procent pojkar, 30 procent flickor och 40 procent vuxna.
Utöver det deltog 70 barn från nyfödda flickor/pojkar upp till nio år, i Intervención
Temprana (tidig stimulans av barn med särskilda behov).
Föreningen Palmeras Vänner har bidragit med cirka 20 % av Piña Palmeras totala årsbudget som 2020 var på SEK 2,5 miljoner
Årsmöte 2020
Föreningens årsmöte genomfördes digitalt, p g a coronapandemin med risk för smittspridning i fysiska möten. Mötet hölls den 22 mars, 2020 på Lexicons utbildningslokaler,
Stockholm. På plats fanns delar av styrelsen och projektansvariga ForumCiv samt internrevisor. Via videolänk deltog femtontalet medlemmar.
Styrelsens verksamhetsberättelse/årsredovisning för 2019 godkändes och den avgående
styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
Styrelsen
På årsmötet valdes ny styrelse enligt följande:
Anita Nilsson Röjning (ordförande) omval 1 år
Ordinarie ledamöter
Emilia Diamantidis
Caroline Westerberg
Manuela Cano
Malin Stenbom
Ilse Mendez
Karin Lindell
Suppleanter
Amanda Sandberg

1 år kvar
1 år kvar
omval 2 år
omval 2 år
nyval 2 år
nyval 2 år

Hanna-Liisa Juntii

nyval 1 år1

Cecilia Dismo

nyval 1 år

nyval 1 år
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Val av revisor
Alexandra Lindqvist ( omval 1 år) valdes till auktoriserad revisor. Jan Sonder (omval 1 år)
valdes till internrevisor. Till internrevisorsuppleant valdes Theresa Ydremark ( omval 1år)
Till valberedningen valdes Sara Rydwik och Ulrika Walbing ( omval 1 år)
Verksamhetsplan och budget
Verksamhetsplanen för 2020 gicks igenom och fastställdes. Verksamheten under 2020
planerades bedrivas inom följande områden: IBC, Inclucion Basada en la Communidad
och Projektverksamhet. Volontärverksamhet, Information/Informationsmöten och Kontaktverksamhet. Utöver det har styrelsen och aktiva medlemmar att arbeta med
Bidragsansökningar, Marknadsföring och Medlemsvård.
Budget 2020: 72.000 kronor. ( medlemsintäkter 360 medlemmar a' 200:-) Konstituerande styrelsemöte hölls direkt efter årsmötet.

Styrelsens Arbete
Förtroendeuppdrag
Förtroendeuppdragen inom styrelsen har under året varit fördelade som följer:
Anita Nilsson Röjning ordförande, Karin Lindell, kassör, Caroline Westerberg , vice
kassör och Malin Stenbom, sekreterare
Organisation
Styrelsen har utöver konstituerande möte under verksamhetsåret haft sju protokollförda
styrelsemöten. Av dessa var ett fysiskt i Stockholm , ett var via telefon och fem via länk.
För att genomföra arbetet inom de områden som presenterades på årsmötet har arbetsgrupper upprättats. De har under verksamhetsåret träffats vid behov, hållit kontakt med
varandra via länk, e-mail, messenger, facebook och telefon och rapporterat till styrelsen
för beslut.
IBC, Inclusión Basada en la Comunidad och projektverksamhet
Piña Palmeras har under året kontinuerligt informerat FPV:s styrelse om verksamheten
baserat på IBC, Inclusión Basada en la Comunidad, (rehabilitering som inkluderar familjen/närsamhället) Under året har ingen från styrelsen styrelsen besökt Piña Palmera
p g a coronapandemin. I Sverige har FPV fortsatt att arbeta med informationsarbete kring
IBC, och andra aktiviteter under året.
FPV har under året arbetat med att följa upp förslag på finansiering och ansöka om medel till verksamheten på Piña Palmera.
Genom "Olga Åhlunds Stiftelse för Välgörande Ändamål" kunde medel skickas till
Piña Palmera för sommar- och miniläger.
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Projekt ForumCiv
Pandemin har lett till att Piña Palmera inte kunnat utföra sina aktiviteter till fullo pga diverse restriktioner såsom att röra sig fritt i samhället. Att beviljade medel från Forum Civ
kom retroaktivt har även försvårat då Piña Palmera blev tvungna att låna medel.
De har på alla sätt försökt att bedriva sin verksamhet enligt planerna t.ex. genom att göra
fler hembesök istället för att samla många människor tillsammans samt jobbat i mindre
grupper på Piña Palmera.
De har även utfört nytillkomna förebyggande aktiviteter avseende Covid´19. På grund av
nämnda omständigheter där Föreningen Palmeras Vänner och Piña Palmera inte kunnat
nyttja medel som planerat har ansökan till Forum Civ gjorts för att flytta medel från år
2020 till år 2021.
Volontärverksamhet
Volontäransvarigs uppgift är att verka för att de svenska volontärerna får en bra vistelse
på Piña Palmera och fortsätter sitt arbete i FPV när de är tillbaka i Sverige. Under hösten
har volontäransvarig i FPV varit i kontakt med tre personer som visat intresse för att åka
som volontär. På grund av pågående pandemi har de intresserade valt att skjuta på resan.
Kontinuerlig kontakt har skett med personer som skickar förfrågningar av att
volontärarbeta
Två svenska volontär har varit på Piña Palmera under våren 2020 varav en reste hem tidigare än planerat p g a coronapanemins utbrott. Inga svenska fysioterapistuderande har
gjort sin praktik på Piña Palmera under 2020.
Den kontinuerliga volontärverksamheten har inkluderat information och stöd inför resa,
inklusive möte med styrelserepresentant i FPV, stöd under volontärvistelsen och kontakt
vid hemkomst vid intresse för fortsatt engagemang.
Informationsverksamhet
Hemsida, facebook, instagram och e-mail
FPV:s hemsida och facebooksida har uppdaterats kontinuerligt under året och fungerar
som länk mellan styrelse, aktiva i föreningen, medlemmar och andra intresserade. E-mail
har blivit allt viktigare i kommunikationen med medlemmarna. Palmbladet, t.ex, skickas
numera ut via e-mail till flertalet av våra medlemmar. Under 2020 har hemsidan och
facebook till största delen använts för att informera om händelser på Piña Palmera och
kommande event med Föreningen Palmeras Vänner, såsom årsmöte, höstevenemang
och andra aktiviteter under året. Under året har stort fokus legat på att uppdatera och
publicera bilder och berättelser på våra sociala medier, inklusive instagram, för att om
möjligt nå ut till en så bred målgrupp som möjligt. Hemsidan har också uppdaterats med
nya bilder och möjlighet att via formulär blir medlem, lämna bidrag och bli fadder.
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Palmbladet
Föreningens medlemsblad, Palmbladet har utkommit med tre nummer under året. Ur innehållet kan nämnas berättelser om verksamheten och livet på Piña Palmera skrivna av
personal och volontärer. Intervjuer med Flavia om hur coronapademin under 2020 påverkat deras verksamhet har gjorts både gällande deras interna och externa arbete.
Kontaktverksamhet
Kontakt med faddrar, medlemmar och övriga givare sker som tidigare nämnts genom
medlemsbladet Palmbladet, hemsidan, e-mail, facebook och instagram. Ett stort arbete
med att uppdatera vårt medlemsregister har gjorts och pågår kontinuerligt. Detta har
genererat många kontakter med medlemmar via e-mail och telefon. Som kvalitetssäkring
har medlemsregister överförts till Visma, ett led av detta är att vi numera fakturerar
medlemsavgifterna.
Under året har vi skickat ut 93 tack till bidragsgivare. Av dessa var 21 via
post som gåvokort, kondoleanskort eller gratulationskort, 63 via e-mail och
10 via swish. Vi har under hösten designat ett ”tackkort” och ett ”tack för
din julgåva” som vi började skicka ut digitalt till givare med e-mail. Av våra
medlemmar har vi, mycket glädjande, fått flera positiva återkopplingar gällande våra olika aktiviteter under året.
Föreningen har också kontaktpersoner på sju olika platser i Sverige. Till dessa kan medlemmar och andra intresserade vända sig för information om Piña Palmera. Uppgifter om
kontaktpersoner finns på FPV:s hemsida.
Högskola/Universitet
Piña Palmera har under flera år haft samarbete med följande universitet/högskolor i Sverige: Umeå, Jönköping, Linköping samt Mälardalens Högskola. Detta innebär att fysioterapeutstudenter från ovanstående Universitet/Högskolor kan göra sin praktik på Piña Palmera under handledning av svensk legitimerad fysioterapeut. Inga kontakter med högskolor/universitet har gjorts under året p g a coronapandemin. Fyra studenter från Göteborgs
Universitet som var inplanerade att göra sin praktik på Piña Palmera under 2020 ställdes in
pga. coronapandemin.
Marknadsföring, evenemang och aktiviteter
2020 har varit ett mycket annorlunda år. Alla inplanerade fysiska möten och arrangemang
har ställts in p g a de begränsningar som spridningen av coronapandemin har inneburit.
Dock genomfördes två uppskattade webbinarier och aktiviteterna på sociala medier intensifierades.
Inplanerade men inställda/ändrade aktiviteter under året
Motionsloppet ” Blodomloppet ” i maj både i Stockholm och Göteborg
Arrangemanget blev inställt
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Medlemsmöte i september 2020- Webbinarium
Föreningens första webbinarium genomfördes 13 :e september med repris 13:e oktober.
Det blev mycket lyckat med femtontalet medverkande vid varje tillfälle. Vi nådde medlemmar runtom i Sverige vilket upplevdes positivt.
Projekt ForumCiv presenterades. Vi hade videosamtal med Flavia på Piña Palmera. Volontärer presenterade sina erfarenhet från deras tid på Piña Palmera. Frågetävling där vinnaren fick en träfågel, ett vackert hantverk, tillverkat på Piña Palmera.
31:e oktober- 1:a november, 2020 på Etnografiska museet "De dödas dag”
Som traditionen bjuder hade vi anmält oss att deltaga under Alla Helgons Dag på Etnografiska museets uppmärksammade arrangemang "De dödas dag". Detta blev dock inställt en vecka innan arrangemanget skulle gå av stapeln.
Organisation/Utbildning
Under året har styrelsen arbetat inom olika avgränsade ansvarsområden och arbetsgrupper. En del i detta arbete innebär deltagande på seminarier och workshops med syfte att
hålla föreningen uppdaterad samt att öka kompetensen inom styrelsen och hos andra aktiva inom föreningen.
Följande möten och workshops har ledamöter i styrelsen deltagit i
Svensk Insamlingskontroll, SI,
Medlemsmötet inställt i oktober och flyttat till 5 februari 2021
ForumCiv
17 maj, 2020, Årsmöte
( två personer från styrelsen deltog)
28 aug 2020
”Anvisningar för budgetansökningar till Swedish Partnership Programme”
( en person från styrelsen deltog)
10 okt 2020
ForumCiv 25 år. Medlemsmöte med gruppdiskussioner
( en person från styrelsen deltog)
Volontärbyrån
Nätverksträffar , frukostmöten som arrangeras fyra ggr/år.
( en person har deltagit)
Samtliga seminarier har varit kostnadsfria.
Övrigt
Under året har FPV även sålt hantverk tillverkade på Piña Palmera och av personer med
funktionsnedsättning och deras familjer för SEK 8238.
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Ekonomi
Intäkter
Föreningens intäkter har varit SEK 70.000 vilket är medlemsavgifter från 350 medlemmar
som vardera betalt medlemsavgiften 200 kr/kalenderår. Medlemsintäktema minskade med
med SEK 7850 kr jämfört med föregående år 2019.
Föreningen medlemmar blir äldre och personer har avsagt sig medlemskapet då deras
ekonomiska situation har förändrats troligen p g a coronapandemin. Några har också avlidit under året. Ett fåtal ny medlemmar har tillkommit under året men trots detta har medlemsantalet minskat med 39 medlemmar. I slutet av året inkom också sex nya autogiromedgivande för medlemsavgift/fadderbidrag.
Kostnader
Föreningens samtliga kostnader för administration och insamling inkl. tryckning och utskick av Palmbladet har varit SEK 47 198. Budget 2020 SEK 72.000 . Kostnaderna för
ovanstående har minskat kraftigt med SEK 24 802 då coronapandemin har gjort att
styrelsemöten och resor har ställts in. Medlemsmöten och andra aktiviteter har också
ställts in.
Detaljerad information finns under resultat och balansräkning.
Överförda medel till Piña Palmera
Under 2020 har SEK 456 362 samlats in till Piña Palmera. Av dessa har SEK 301 510
varit fadderbidrag. Övrigt är gåvor från enskilda givare SEK 93 535, församlingar SEK
4179, organisationer SEK 5900 och hantverksförsäljning SEK 8238 , övrig försäljning
uppgick till SEK 8000 , Olga Åhlunds Stiftelse SEK 35000. Totalt har SEK 450159
överförts till Piña Palmera under 2020
Kontroll av insamlade medel
Piña Palmera redovisar varje år sin verksamhetsberättelse till bland annat FPV. Piña Palmera har extern bokföringstjänst, Carlos de la Cruz i Puerto Ange! samt en auktoriserad
revisor, CPC Alfredo Emesto Garcia i Mexiko City. Nfunero de registro Profesional 32
32 75, número de Administracion de Auditoria Fiscal Federal. I sista ledet kontrolleras
Piña Palmera av La Secretaria de Hacienda som är överordnad tillsynsmyndighet. Under
året har FPV bidragit, med c:a 20% av den totala årsbudgeten på SEK 2,5 miljoner
FPV har sedan mer än 20 år haft policyn att Piña Palmera själva beslutar om hur dessa
medel ska användas. När FPV sökt och erhållit medel för specifika projekt redovisar
Piña Palmera dessa projekt separat.
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Stort varmt tack !
Styrelsen vill tacka alla - givare, faddrar, medlemmar och aktivister som under året visat
engagemang och intresse för Piña Palmera . Särskilt tack till Olga Åhlunds Stiftelse för
Välgörande Ändamål för deras årliga bidrag som även i år inkom.

Vi vill särskilt tacka medlemmarna Sara Rydwik, Ulrika Wallbing och Maria Palselius för
insatser i samband med projektansökningar till ForumCiv.
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