Årsredovisning
för
Föreningen Palmeras Vänner
org.nr: 814800-9353

Räkenskapsåret
2018

Orgnr : 814800 - 9353

!

Styrelsen för Föreningen Palmeras Vänner (FPV) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten Föreningen Palmeras Vänner (FPV) är en obunden allmännyttig
ideell förening som har som ändamål att samla in mcdcl till och sprida information om verksamheten på Centro de Atención Infantil Piña Palmera A.C i södra Mexiko.
Allmänt om Piña Palmera Piña Palmera är en icke-statlig organisation 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.
En metod man använder sig av är IBC, Inclucion Basada en la Comunidad (rehabilitering
som inkluderar familjen/närsamhället) En viktig del i denna metod innebär att arbeta med att
förändring av attityder och främjande av social inkludering av personer med funktionsnedsättning och deras familjer för att deras rättigheter i lokalsamhället ska garanteras.
Piña Palmera arbetar med IBC, Inclucion Basada en la Comunidad i sex kommuner. I rehabiliterings- och inkluderingsprocesserna deltar förutom personer med funktionsnedsättning och
deras familjemedlemmar Šven samhŠllsaktšrerna som Þnns i byn sŒsom hŠlso- och sjukvårdspersonal, lärare och politiker. Målet är ökad förståelse för och kunskap om personer
med en funktionsnedsättning, deras utmaningar och rättigheter. Genom gemensam utvärdering och reßektion fšrŠndras attityder och det skapas sociala nŠtverk 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 fšr tidig stimulering, lŠra sig ett hantverk, eller fŒ speciÞk trŠning 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.
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Piña Palmera deltar i nätverk med andra organisationer som arbetar för dessa rättigheter både
regionalt, nationellt och internationellt. Piña Palmera har 26 personer anställda. Av dessa har
åtta personer en funktionsnedsättning och åtta 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 och från andra länder för praktik. Från Sverige kom
det under 2018 inga volontärer eller svenska fysioterapeutstudenter.
Piña Palmera har under 2018 arbetat med inkludering av barn med funktionsnedsättningar i
skolan, samarbete med olika aktörer i lokalsamhället för att skapa bättre samarbetsmöjligheter samt utvecklat strategier fšr sjŠlvÞnansiering av organisationen.

Verksamhet 2018
Under år 2018 har Föreningen Palmeras Vänner genom överföring av insamlade medel bidragit med cirka 19 % av Piña Palmeras totala årsbudget på 2,4 miljoner kronor. Föreningen
har arbetat med sju huvudområden.
1. IBC, Inclucion Basada en la Comunidad Piña Palmeras har under året kontinuerligt informerat FPV:s styrelse om denna verksamhet . I Sverige har bidrag från projekt Forum Syd
utbetalats till denna verksamhet. Under året har en styrelsemedlem och en från valberedningen besökt Piña Palmera på egen bekostnad.
2. Volontärverksamhet Volontärgruppens 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 2018 har föreningen fått ett fåtal förfrågningar från personer som är intresserade av att
åka som volontärer. Under året har inga svenska volontärer eller svenska fysioterapeutstudenter gjort sin praktik på Piña Palmera. Man har från Piña Palmera uttryckt šnskemŒl om ßer
svenska volontärer och önskar att föreningen hjälper till att sprida information till grupper
som kan vara intresserade av volontärarbete. Att det Þnns svenska volontärer på centret är av
stor vikt för Föreningen Palmeras Vänner nyrekrytering av styrelseledarmöter och andra engagerande aktiviteter.
3. Informationsverksamhet Under året har medlemmar informerats om verksamheten på
Piña Palmera genom olika aktiviteter.
17:e april på Instituto Cervantes *
Temat för aktiviteten var “Kulturen i Oaxaca”. Ett samarbete mellan Palmeras Vänner och
Instituto Cervantes. Arrangemanget blev snabbt fullbokat med hundratalet besökare. Många
fåglar tillverkade på Piña Palmera såldes och ett antal nya medlemmar anslöt sig till Palmeras
Vänner.
*citat från hemsidan; “Instituto Cervantes är en offentlig institution som grundades 1991 av spanska staten för
att sprida kunskap om den spanskspråkiga världens kultur och språk”.
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16:e september på M/S Vindhem
M/S Vindhem blev åter samlingsplats och en trevlig eftermiddag för våra medlemmar.
En trevlig gemenskap med gamla och nya Palmeras Vänners medlemmar.
23:e september på Mexikanska Monarkin i Göteborg
Temat var “Volontär i Mexico”.
Ett tiotal personer kom för att lyssna på hur det är att arbeta som volontär på Piña Palmera.
Besökarna kunde ställa frågor direkt till Sofia , handledare på Piña Palmera över Skype.
3:e november på Etnografiska museet “ De dödas dag”
Som traditionen bjuder deltog vi under Alla Helgons Dag på Etnografiska muséets uppmärksammade arrangemang “De dödas dag”. Vi sålde leksaker tillverkade på centret i Zipolite och
berättade om Föreningen Palmeras Vänners verksamhet här i Sverige.
28-30:e november på SACO Studentmässa på Stockholmsmässan i Älsvjö
Syftet med att deltaga på mässan var att värva volontärer till Piña Palmera.
Av de 30-talet intresseanmälningar som inkom har två personer visat stort intresse och även
bestämt sig för att åka som volontär till Piña Palmera hösten 2019. Det spanska språket, trots
att det bara behövs kunnas hjäpligt, har visat sig vara ett hinder för att taga beslut att arbeta
som volontär på Piña Palmera . Två skolor är intresserade av besök.
Föreningens medlemsblad, Palmbladet, har utkommit med tre nummer under året och kan fås
antingen via post eller e-mail. Genom Palmbladet har medlemmarna fått information om
verksamheten på Piña Palmera samt om de aktiviteter som föreningen genomfört i Sverige.
Föreningen Palmeras Vänners hemsida och Facebook-sida har uppdaterats kontinuerligt
under året och fungerar som länk mellan styrelse, aktiva i föreningen, medlemmar och andra intresserade. Under året har även hemsidan justerats och arbetet med att byta webbhotell
har genomfšrts. Instagramkonto har ocksŒ šppnats. E-mail anvŠnds mycket ßitigt i vŒr
kommunikation med Palmeras Vänners medlemmar.
4. Kontaktpersoner Föreningen har kontaktpersoner på sju olika platser i Sverige. Uppgifter om dessa personer Þnns på hemsidan. Till kontaktpersonerna kan medlemmar och andra
intresserade vända sig för information om Piña Palmera och Föreningen Palmeras Vänner.
Det Þnns även ett antal aktivister som pinktvis bidrar i föreningens arbete.
5. Medlems och faddervård Kontakt med faddrar, medlemmar och övriga givare sker som
tidigare genom medlemsbladet, Palmbladet, hemsidan, e-post och facebook
6. Bidragsansökningar Bidrag för projektet Forum Syd på 500 000 kr (av detta är 35.000 kr
ett administrationsbidrag som avser täcka revisionskostnaden för projektet och 27 000 kr består av ett självkostnadsbidrag, insamlat av Föreningen Palmeras Vänner och skickat i samband med Forum Syd bidraget) har utbetalats under 2018 och genomförande av projektet
skett under samma år. Målsättningen med projektet var att främja inklusion av personer med
funktionsnedsättningar och deras anhöriga i sydvästra Oaxaca.
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För att arrangera sommar-och miniläger på Piña Palmera har föreningen, som tidigare år, sökt
och erhållit fondmedel, 15 000 sek från ”Olga Åhlunds Stiftelse för Välgörande Ändamål”.
7. Insamlingsverksamhet Under året har föreningen sålt träleksaker/ hantverk tillverkade av
personer med funktionsnedsättning och deras familjer för drygt 10470 kr.

Resultat och ställning
Flerårsöversikt (tkr)

2018

2017

2016

2015

2014

Totala intäkter

586

777

653

823

876

Eget kapital

286

238

279

314

341

Skickat till Piña Palmera

449

755

615

717

620

Någon omräkning av ovanstående jämförelsesiffror har ej behövts göras i och med övergången till K3 år 2014.
De totala intäkterna 2018 har minskat med 25 % sedan 2017. En del av detta kan förklaras
med att vi såg en ökning i gåvor under 2017 till följd av en orkan som drabbade Piña Palmera. Trots detta ser vi i år ett positivt resultat om 47 688 kr.
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Förändring av eget kapital
Eget Kapital
Balanserat kapital

Årets Resultat

Totalt eget kapital

Ingående balans

278 624

-40 669

237 956

Disposition av föregående
års resultat:

-40 669

40 669

Årets resultat
Utgående balans

237 956

47 688

47 688

47 688

285 644

Finansiering
Årets insamling har bestått av projektstöd,, fadderbidrag, gåvor och medlemsavgifter.
Medlemmar, medlemskap Under 2018 hade 388 medlemmar betalat in avgiften på 150
kr,sammanlagt 58.200 kr. I medlemskapet ingår tre nummer av medlemsbladet Palmbladet i
pappersform eller digitalt. Under året har allt ßer medlemmar gått över till att få den digitalt.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret Bidraget för projektet Forum Syd på
500.000 kr (av detta är 35.000 kr en administrationsbidrag) har utbetalats under året. Under året har också projektet med solcellerna tagits i drift fullt ut på Piña Palmera. Detta
kommer att ge besparingar på centret då de kan producera sin egen el framöver.

Förvaltning
På årsmötet i mars 2018-03-18 valdes nedanstående personer:
Ordinarie ledamöter:
Anita Nilsson Röjning - nyval år som ordförande
Linda Bolin - återstår 1 år
Emilia Diamantidis - återstår 1 år
Ann-Kristin Nyström - omval 2 år
Malin Stenbom - nyval 2 år
Manuela Cano Johansson - nyval 2 år
Balder Guevara - nyval 2 år
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Suppleanter:
Maria Leyva - omval 1 år
Caroline Westerberg - omval 1 år
Elsa Hammarström – omval 1 år
Styrelsen har utöver konstituerande möte under verksamhetsåret haft fem protokollförda möten Fšr att genomfšra arbetet inom de huvudomrŒden som presenterades pŒ Œrsmštet Þnns
arbetsgrupper som under verksamhetsåret träffats vid behov, hållit kontakt med varandra via
e-post, messenger och telefon. Arbetsgrupperna har sedan rapporterat till styrelsen och beslut har tagits under styrelsemöten.

TeckningsrŠtt fšr fšreningens Þrma har Anita Nilsson Ršjning, Caroline Westerberg och Linda Bolin. Dessa har också uttagsrätt för föreningens samtliga konton. Vid samtliga banktransaktioner krävs kontrasignering av två av dessa.
Föreningen har under räkenskapsåret 2018 haft som auktoriserad revisor Alexandra Lindqvist
(Hammarberg & Lindqvist Revision AB), intern revisor Jan SondŽr och intern revisorsuppleant ThereseTrydematl. Ingen i styrelsen erhåller arvode för sitt uppdrag. Allt arbete i föreningen sker på ideell bas.
Förväntad framtida utveckling Under 2019 förväntas föreningens insamlings- och administrativa kostnader vara konstanta. Inga stšrre event Šr inplanerade. Ny broschyr skall tryckas upp. Styrelsen fortsätter att arbeta för att öka antalet medlemmar och uppmuntra medlemmar att ta emot Palmbladet digitalt för att minska utgifterna. Medlemsavgifterna 2019
kommer troligtvis att täcka föreningens kostnader för insamling och administration. Eventuellt underskott kommer täckas med föreningens sparade medel.
Externa risker Pi–a Palmera riskerar med sitt geograÞska lŠge att bli utsatt fšr fšrstšrelse
pga naturfenomen. Centret har vid upprepade tillfällen skadats allvarligt av orkaner, jordbŠvningar och översvämningar. Även 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. Föreningen Palmeras Vänners medlemmar åldras och avlider. Nyrekryteringen av nya medlemmar sker kontinuerligt. Stor konkurrens rŒder
mellan olika hjŠlporganisationer bŒde inom och utanfšr Sverige och Fšreningen Palmeras
Vänner är bara en liten organisation bland många många andra stora som små. Enligt föreningens stadgar skall administrativa utgifter täckas av medlemsavgifter och upplupna räntor
och om detta ej Šr tillrŠckligt med hšgst 5% av insamlade medel.
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Om medlemsantalet sjunker föreligger risk för att detta inte kan uppfyllas. En annan risk är
att man inte lyckas engagera frivilliga till styrelseuppdrag eller valberedning.
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 fšreningen och Pi–a Palmera Þnns pŒ hemsidan. DŠr Þnns Šven Verksamhetsberättelser, Verksamhetsplaner och medlemsbladet Palmbladet.
Hemsida: www.palmerasvanner.se
Facebook: Föreningen Palmeras Vänner
Instagram: Palmerasvanner
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Not

2018-01-012018-12-31

2017-01-012017-12-31

1

58 223

62 850

Gåvor

501 995

691 071

Bidrag

15 000

15 000

Försäljning reklam och annonser

10 470

8 645

585 688

777 566

Resultaträkning
Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter

Summa verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader
Ändamålsenliga kostnader

2

-458 373

-768 285

Insamlingskostnader

3

-23 206

-16 053

Administrationskostnader

4

-56 410

-33 709

-528 144

-818 047

47 698

-40 481

-10

-188

Resultat efter finansiella poster

47 688

-40 669

Årets Resultat

47 688

-40 699

Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
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Balansräkning
TILLGÅNGAR

2018-12-31

2017-12-31

-

30 000

Kassa och bank

365 656

259 177

Summa omsättningstillgångar

365 656

289 177

SUMMA TILLGÅNGAR

365 656

289 177

237 956

278 624

47 688

-40 669

285 644

237 956

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

80 012

51 221

Summa kortfristiga skulder

80 012

51 221

395 656

289 177

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER
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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 period gåvan 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:

Medlemsavgifter

Gåvor
Gåvor Församlingar

1 783

Gåvor Organisationer

11 200

2018

2017

58 223

62 850

58 223

62 850

185 656

360
067

316 339

331 004

501 995

691 071

15 000

15 000

15 000

15 000

10 470

8 645

10 470

8 645

585 688

777 566

Gåvor Företag
Gåvor Enskilda Givare

Fadderbidrag

Olga Åhlunds Stiftelse

Försäljning

172 673

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.
I posten medlemsavgifter är även en gåva på 23 kr medräknad som är att likställa med
medlemsavgift.
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Not 2 Ändamålsenliga kostnader
Medel överfört till Piña Palmera
Kostnader för tidningen Palmbladet
Hemsideskostnader

2018

2017

448 528

755 204

9 445

10 160

400

2 921

458 373

768 285

Under året har ca 15 personer arbetat ideellt för organisationen. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Not 3 Insamlingskostnader

2018

2017

Porto (del av)

2 806

1 607

14 053

14 056

6 347

390

23 206

16 053

Not 4 Administrationskostnader

2018

2017

Kostnader för programvaror, kontorsmateriel

3054

2 643

Kostnader för info-, styrelse- och årsmöte

11 138

8 466

Revision

25 544

18 813

Övrigt

16 674

3 788

56 410

33 709

Kostnader för bank och 90-konto
Tryckkostnader

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsåret
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.
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