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Syftet med kvalitetssäkringen är  

att givare och föreningsmedlemmar ska känna sig trygga med att gåvor och insamlade medel 

når de behövande 

att ge en överblick över föreningens arbetsinsatser och resultat för att vidareutveckla 

föreningens verksamhet 

 

För att kvalitetssäkra föreningen Project Education (PE) upprättas årligen en kvalitetsrapport 

som görs tillgänglig på hemsidan under inledningen av efterföljande år.  

 

I kvalitetsrapporten redovisas en sammanfattning avseende: 

· utfallet av donations- och gåvoprocessen 

· översikt av processen och arbetet i föreningen 

· översikt av bidrag, intäkter, kostnader, medlemskap samt jämförande nyckeltal 

Kvalitetsrapporten avslutas med en slutsats. 

 

1. Redovisning av donationer 
Donationer redovisas i form av skolpaket, utbildningspaket och övriga donationer. 

Uppföljning och kontroll utförs beroende på typ av donation. Följande kontrollpunkter 

används: 

1.1 Skolpaket: 

· utbetalningssumma, -datum och skolår 

· hjälporganisationens namn, kvitteringssumma och datum 

· kontroll av namnlista över barn som mottagit skolpaket 

· lägesrapport från hjälporganisation eller uppföljningssamtal med rektor 

· återkoppling till givare  

1.2 Utbildningspaket:  

· utbetalningssumma, -datum och utbildningsperiod 

· hjälporganisationens namn, kvitteringssumma och datum  

· slutrapport efter genomförd utbildning eller uppföljningssamtal med 

hjälporganisation  

· återkoppling till givare 

 1.3 Övriga donationer: 

· specifik donation enligt bilaga (id, belopp, datum) 

· kvitteringssumma och datum 

· lägesrapport eller uppföljningssamtal med hjälporganisation 

· återkoppling till givare 

Utvärderingen av donationer utförs på ett eller flera av följande sätt: fysiska besök (FB), 

digitala besök (DB), djupintervjuer (DI), frågeformulär (FF), skriftliga rapporter (SR), 

nyhetsuppdateringar (NU), bokföringsunderlag (BF), årsredovisningar (ÅR), revisioner 

(REV). I tabell 1 sammanfattas donationer och uppföljning för verksamhetsåret 2021. 
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 Tabell 1. Utvärdering av donationer för verksamhetsåret 2021 

 belopp/ 

datum 

kvittering donation uppföljning  återkoppling till 

givare 

Skol-

paket 

(1.1) 

68 200 SEK/ 

100 pkt 

 

2021-11-25 

Imibala Trust (IT) 

 

Kvitto: 

Skolpaket  

Rapport från Imibala, 

augusti 2021 

avseende skolpaket 

från 2020. 

 

2021-11-22 mejl med 

namnlista på 100 

skolbarn för 

skolpaket 2022 

 

2022-03-10 mejl från 

IT: Uniformerna 

delas ut i april,  

 

2022-01-31 info från 

PE om 

skolpaketsgivare. 

2021-05-25 Utskick av 

tackkort till givare. 

 

Utbild-

nings-

paket 

(1.2) 

32 000 SEK 

 

2021-02-04 

LoveToGive – 

Business for Life 

Kvitto: 

Utbildningspaket 

Ny starta-eget-kurs 

för kvinnor i 

kåkstäderna  

 

Business for life  

Examen i Business for 

life 

Mat-

paket 

(1.3) 

20 000 SEK 

 

2021-12-09 

LoveTo Give 

Kvitto: 

Matpaket    

Rapport LoveToGive 

Jan-2022 

Rapport  

Matpaket enligt 

bilaga 1 

Ytterligare 20 000 

kronor till matpaket!!!  

 

2. Uppföljning föreningsarbete 
Medlemskapet utvärderas och följs upp med avseende på information och kommunikation, 

delaktighet och föreningsaktiviteter. PE genomförde en stadgeändring av medlemskap och har 

nu följande olika medlemsmöjligheter – aktivt medlemskap, stödmedlemskap och 

familjemedlemskap.  Aktiv medlem betalar full medlemsavgift och deltar i någon arbetsgrupp. 

Stöd- och familjemedlemskap är ett medlemskap som stöttar föreningen i arbetet 

2.1.Information och kommunikation 

 Informationen i PE kommuniceras via hemsidan, mejl och föreningens whatsup-grupp. PE har 

 ett facebook-konto. Dokumentation sker i form av 

· Styrelseprotokoll  

· Nyhetsbrev  

· Årsrapporter 

2.2.Delaktighet  

 Utöver styrelsearbete finns tre arbetsgrupper där aktiva medlemmar deltar. 

· Insamlingar och event 

· Marknadsföring och kommunikation 

· Medlemskap och kvalitetssäkring 

https://projecteducation.se/wp-content/uploads/2022/03/Kvitto-Imibala-Nov-2021.pdf
https://projecteducation.se/rapport-fran-imibala-augusti-2021
https://projecteducation.se/rapport-fran-imibala-augusti-2021
https://projecteducation.se/wp-content/uploads/2022/03/Kvitto-Utbildningspaket-LovetoGive-2021_compressed.pdf
https://projecteducation.se/ny-starta-eget-kurs-for-kvinnor-i-kakstaderna
https://projecteducation.se/ny-starta-eget-kurs-for-kvinnor-i-kakstaderna
https://projecteducation.se/ny-starta-eget-kurs-for-kvinnor-i-kakstaderna
https://projecteducation.se/business-for-life
https://projecteducation.se/1609-2
https://projecteducation.se/1609-2
https://projecteducation.se/wp-content/uploads/2022/03/Kvitto-matpaket-LovetoGive-2021.pdf
https://projecteducation.se/wp-content/uploads/2022/03/Rapport-LovetoGive-Jan-2022-komprimerad_compressed.pdf
https://projecteducation.se/ytterligare-20-000-kronor-till-matpaket
https://projecteducation.se/ytterligare-20-000-kronor-till-matpaket
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2.3.Aktiviteter 

 Föreningsaktiviteterna syftar till att sprida information, stärka föreningen och utveckla 

 nätverket. De aktiviteter som förekommer är 

· Årsmöte 

· Medlemsmöten  

 

I tabell 2 sammanfattas väsentliga händelser i föreningen under verksamhetsåret 2021. 

 

 Tabell 2. Sammanställning av föreningsarbetet 2021 

Kategori Händelse Forum Deltagare 

Styrelseprotokoll 

(2.1) 

6 Styrelsemöten Protokoll på 

dropbox – alla 

aktiva 

medlemmar 

Styrelse 

Nyhetsbrev 

(2.1) 

8 Nyhetsbrev 

 

Medlemsutskick med sammanfattad 

statusrapportering. 

Publicerat på 

hemsida 

 

gruppmejl 

sms 

Publikt 

 

Alla medlem-

mar 

Årsrapporter 

(2.1) 

Årsredovisning PE 2021 

Årsrapport från Love to Give  

Publicerat på 

hemsida 

 

Publikt 

Insamlingar och 

event 

(2.2) 

Insamlingsgruppens aktviteter: 

 

Loppis, pin-försäljning, 2 guidade 

promenader, sminkkvällar, konsert, 

besök Bellmanhuset, AW (uppskjuten till 

2022), 

Digitala möten 5 medlemmar 

varav 3 

styrelse 

Marknadsföring 

och 

kommunikation 

(2.2) 

Kommunikationsgruppen: 

Filmproduktioner på Youtube. 

 

Djupintervjuer vid varje styrelsemöte:  

VD för LoveToGive, Inmibala Trust och 

Rektor vid Christmas Tinto Primary 

School  

Fysiska och 

digitala möten 

2 styrelse 

Medlems-

rekrytering och 

kvalitetssäkring 

(2.2) 

Medlemsgruppen: 

Kvalitetssäkringsrapport upprättas.  

Digitala möten 4 medlemmar 

varav 3 

styrelse 

Aktiviteter 

(2.3) 

Årsmötesprotokoll 2021 Protokoll på 

hemsidan: 

10 

medlemmar  

 

Aktiviteter 

(2.3) 

Medlemsmöte jan 2021 - Stadgeändring 

Medlemsmöte maj 2021 

 

Medlemsmöte december 2021 

Digitalt möte 

Digitalt möte  

 

Fysiskt möte 

 

 

3. Uppföljning bidrag, intäkter och kostnader 
För att få överblick över fördelningen av bidrag, intäkter och kostnader i föreningen anges 

årets siffror för respektive post. Donationer till hjälpverksamhet anges som bidrag. Gåvor, 

medlemsavgifter, månadsgivare, försäljningsintäkter, insamlingsaktiviteter samt evenemang 

anges som intäkter. Gåvor och månadsgivare är direkta medel som överförs till föreningens 

bankkonto. Intäkter från försäljning är sponsrade produkter, exempelvis pin’s, som säljs till 

förmån för projekten i PE. Insamlingar utgörs av riktade aktiviteter exempelvis via sociala 

medier. 

https://projecteducation.se/arsrapport-fran-love-to-give-2
https://projecteducation.se/wp-content/uploads/2021/07/Arsmotesprotokoll-28juni2021signed.pdf
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Bidrag, intäkter och kostnader sammanfattas i tabell 3 för verksamhetsåret 2021.  

 

Tabell 3. Sammanfattning av bidrag, intäkter, kostnader och antal medlemmar 

Poster Specifikation Siffervärde 

  

Totalt lämnade donationer 

 

120 200 SEK 

Bidrag skolpaket 68 200 SEK (100 pkt) 

Bidrag utbildningsprojekt 32 000 SEK 

Bidrag övrigt: Matpaket 20 000 SEK 

  

Totala intäkter  

 

109 190 SEK 

Intäkt allmänna gåvor 35 192 SEK 

Intäkt månadsgåvor 11 700 SEK 

Intäkt medlemsavgifter 17 400 SEK 

Intäkt försäljning 5 400 SEK 

Intäkt insamlingar 3 300 SEK 

Intäkt evenemang 36 198 SEK 

  

Totala kostnader 

 

11 643 SEK 

Kostnad administration och hemsida 320 SEK 

Kostnad bank-och revisionskostnader 8 798 SEK 

Kostnad övrigt  0 SEK 

  

Antal medlemmar 

 

21 

Medlemmar antal aktiva 9 

Medlemmar antal stöd 11 

 

Medlemsavgiften från medlemmar används dels till att täcka föreningens totala kostnader dels 

till ändamålsenliga medel. Kostnadsandelen anger föreningens totala kostnader relativt 

intäkter från medlemsavgifter. 

Bidragen till donationerna fördelas över olika intäktsformer. Intäktsfördelningen anger den 

relativa fördelningen av olika intäkter. I tabell 4 anges nyckeltalen för kostnaderna och 

intäkterna för verksamhetsåret 2021. 

 

Tabell 4. Nyckeltal 2021 

 

 

Nyckeltal 

 

 

Specifikation 

 

 

Andel 

Kostnadsfördelning andel av medlemsavgift 67 % 

Intäktsfördelning gåvor  

intäkter månadsgivare 

intäkter försäljning 

intäkter insamlingar 

intäkter evenemang 

32 % 

11 % 

4,9 % 

3,0 % 

33  
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Tabell 5. Jämförande siffror för år 2020 och 2021 

 Specifikation år 2021 år 2020 
 Totalt lämnade donationer 120 200 SEK 176 052 SEK 

Bidrag Skolpaket 68 200 SEK (100 pkt) 56 052 SEK (85 pkt) 

Bidrag Utbildningsprojekt 32 000 SEK 30 000 SEK (20 st) 

Bidrag Övrigt: Matpaket 20 000 SEK 120 000 SEK 

 Totala intäkter  109 190 SEK 72 524 SEK 

Intäkt allmänna gåvor 35 192 SEK 64 350 SEK 

Intäkt månadsgåvor 11 700 SEK 3 350 SEK 

Intäkt medlemsavgifter 17 400 SEK 13 800 SEK 

Intäkt försäljning 5 400 SEK 11 011 SEK 

Intäkt insamlingar 3 300 SEK 6 452 SEK 

Intäkt evenemang 36 198 SEK 38 458 SEK 

 Totala kostnader 11 643 SEK 10 817 SEK 

Kostnad administration och 

hemsida 

320  SEK 1 063 SEK 

Kostnad bank- och 

revisionskostnader 

8 798 SEK 8 254 SEK 

Kostnad övrigt  0 SEK 1 500 SEK 

 Totalt antal medlemmar 21 10 

Medlem antal aktiva 9 9 

Medlem antal stöd 11 1 

Kostnadsför-

delning 

andel av medlemsavgift 67 % 78 % 

Intäkts-

fördelning 

gåvor  

månadsgivare 

försäljning 

insamlingar 

evenemang 

32 % 

11 % 

4,9 % 

3,0 % 

33 % 

47% 

2,4% 

8,0% 

4,7 % 

28 % 

    

    

4. Slutsats 
Donationerna för verksamhetsåret under verksamhetsåret 2021 minskade jämfört med 

föregående år 2020 från 176 052 SEK till 120 200 SEK. Huvuddelen av donationerna (57%) 

gick enligt styrelsebeslut till skolpaket. 17% av donationerna gick enligt styrelsebeslut till 

matpaket. Detta eftersom covid-pandemin fortsatt orsakade brist på mat. 

Intäkterna under 2021 var 109 190 SEK som kan jämföras med motsvarande siffra för 2020 

som var 72 524 SEK. Huvuddelen av intäkterna utgjordes av evenemang (33%) och gåvor 

(32%). 

Kostnaderna för verksamheten bars av medlemsavgifterna.  

Antalet medlemmar den 31/12 2021 var 21 personer som kan jämföras med föregående år 

2020 då det var 10 personer.  
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Bilaga 1   
Specifikation av innehåll och kostnad i matpaket distribuerat Love-To-Give under 2021 

 

 

 


