Emmaus-Westervik r.f
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamheten påverkades av coronapandemin under mer eller mindre hela året.
Fram till mars då regeringen utlyste undantagstillstånd löpte verksamheten i enlighet
med verksamhetsplanen. Hakarinne skolans sjunde klasser besökte lopptorget och
eleverna fick information om Emmaus verksamhet med fokus på hållbarhetsfrågor
och klädkonsumtion. En grupp dagisbarn från Björkebo daghem gjorde också en
utflykt till Emmaus, vikarierande verksamhetsledare Nina Björkman berättade om
Emmaus miljöarbete och samarbete med daghemmet Cuna Nazareth. I oktober bjöd
Ekenäs Marthorna in verksamhetsledaren att föreläsa om Emmaus lokala och
globala verksamhet på sitt månadsmöte.
På grund av regeringens landsomfattande rekommendationer stängdes lopptorget
18.3. Också den rehabiliterande arbetsverksamhet på både lopptorget och
verkstaden stängdes från mitten av mars till slutet av maj i enlighet med statens och
stadens beslut. Det ledde till att verkstaden var stängd under samma period. Under
tiden var majoriteten av personalen både på lopptorget och på verkstaden
permitterade. Lopptorget öppnades på nytt 18.5.
Nedstängningarna påverkade märkbart föreningens ekonomi; ett lån från Emmaus
Helsingfors behövdes för att kunna starta upp verksamheten på nytt. Trots att våren
var ekonomiskt utmanande lyckades vi återhämta oss tack vare jämna kundströmmar
och varudonationer längs hela sommaren och hösten. Av lopptorgets nettointäkter
användes 20% till solidaritetsarbete vilket sammanlagt blev 40.800 euro. Summan
blev mindre än budgeterat på grund av nedstängning av butiken. Till årsskiftet hade
vi möjlighet att betala tillbaka lånet till Emmaus Helsingfors.

Verksamhet
Försäljning av begagnade varor
Trots svårigheter bestod den huvudsakliga verksamheten på lopptorget fortfarande
av att samla in, sortera, prissätta och sälja kläder, möbler, prylar, böcker mm. Under
tiden som lopptorget var stängt togs inga varor emot. Medan lopptorget var stängt

skapades en försäljningssida på Facebook (Emmaus Westerviks online loppis) och i
maj ordnades fyra gårdsloppisar på Emmaus gård. Detta för att upprätthålla
kontakten med våra donatorer och kunder men också för att samla in ekonomiska
medel till de löpande kostnaderna.
På lopptorget fortsatte vi med att köpa in och sälja eko-och rejälhandelsprodukter.
Försäljning av tvättmedel avslutades på grund av den minskade efterfrågan de
senaste åren.
När lopptorget öppnades på nytt gjordes stora satsningar för att trygga personalens
arbetssäkerhet under pandemin genom att skapa nya arbetsrutiner och förbättra de
gamla. Också lopptorget genomgick en del ommöbleringar för att våra kunder skulle
kunna handla tryggare. Hartwall Oy Ab donerade 10 rullhäckar som var till stor hjälp i
omorganisering av arbetsrutiner kring varumottagningar.
En gång i veckan har anställda, frivilliga och praktikanter i butiken samlats på
veckomöten. Restriktionerna och rekommendationerna har följts upp regelbundet och
informationen har spridits på veckomötena.
På grund av coronapandemin inhiberades alla evenemang utom en bokreavecka
som kunde ordnas i november. Då fick kunder fynda i vår bokkällare och böcker
såldes i hundratals som vanligt.
Vi tackar alla våra donatorer som fortsättningsvis bistått oss med användbara och
försäljningsdugliga varor och därigenom skapat basen för vår verksamhet lokalt och
globalt.

På bilden: Nya arbetsrutiner
kring varuinlämning, gårds- loppis och personalens nya skyddsutrystning.

Verkstaden
Verkstaden erbjuder rehabiliterande arbete och social gemenskap för
långtidsarbetslösa. Raseborgs stad köper tjänsten av oss. I år inleddes ett nytt
avtalsperiod med staden som pågår fram till 31.12.2023. Under året har verkstaden
kunnat erbjuda rehabiliterande arbetsverksamhet åt 14 långtidsarbetslösa. En person
har utfört samhällstjänst via RISE.
Verksamheten var stängt på grund av coronarestriktionerna från mitten av mars fram
till sista maj. Den första juni inleddes den rehabiliterande arbetsverksamheten på
verkstaden igen men från juni till augusti hade verkstaden en fyra dagars
arbetsvecka. Handledare Nikitas Gizettis jobbade på fredagar på loppisen när
verkstaden var stängt.
Under tiden som verkstaden var stängt sköttes städning av Rosk´n Roll Oy Ab:s
insamlingspunkter huvudsakligen av frivilliga. Kundarbetena var på paus under den
här tiden, men arbetena kom bra igång efter att verksamheten öppnades på nytt i
juni. Träarbetssidan hade mycket kundarbeten och reparationer av fönsterramar var
som förut flitigt använda. Arbetet på bilsidan har minskat och i slutet av året beslöts
tillsammans med verkstadens deltagare och handledarna att bilsidan ska avvecklas.
På hösten låg fokus på att förbättra arbetssäkerhet på verkstaden. Ett gemensamt
diskussions- och informationstillfälle ordnades gällande arbetssäkerheten
tillsammans med verkstadens klienter, handledare, vår verksamhetsledare och
styrelsens viceordförande samt Raseborgs stads representanter Stefan Fri och
Josefine Jäkälä. Syftet med mötet var att sprida information om arbetssäkerhet, gå
igenom arbetsrutiner och kartlägga vilka arbetspunkter behöver mera
skyddsutrustning. Efter mötet införskaffades arbetskläder och ny skyddsutrustning åt
klienterna enligt deras arbetsuppgifter.
På verkstaden har det några gånger i veckan lagats mat åt alla som deltar i
verksamheten. Köpkort till matbutik har delats ut åt alla som gör rehabiliterande
arbete på verkstaden.
På bilden: Skärbrädor tillverkade på verkstaden såldes slut på några dagar vid julen
och andra verkstadens arbete.

Arbetslivsträning och praktik
Emmaus Westervik vill på lopptorget erbjuda ett meningsfullt och socialt viktigt arbete
och ett socialt sammanhang för de anställda, för våra praktikanter och för frivilliga.
På grund av restriktionerna har antalet praktikanter som deltagit i verksamheten varit
mindre än tidigare år. Via staden har nio personer utfört arbete i rehabiliterande syfte.
Två studerande från Axxell gjorde arbetspraktik på lopptorget och endast en
högstadieelev utförde sin PRAO-praktik på lopptorget. Arbetsuppgifter och tider har
varierat. Till personer på rehabiliterande arbete utdelades köpkort till matbutik.
Frivilliga
De som arbetar som frivilliga bidrar med en viktig arbetsinsats för verksamheten.
Under året har vi fortsatt att arbeta med att få fler frivilliga med i verksamheten. För
att minska det stora klädberget i sorteringen ordnades klädsorteringstalkon på
lopptorget två gånger i månaden fram till mars. På sommaren inleddes
klädsorteringstalkon på nytt i verkstadens utrymmen. Med hjälp av frivilliga lyckades
vi sortera bort de insamlade kläderna som hade orsakat förvaringsproblem på grund
av våra trånga utrymmen.
Eftersom många av våra frivilliga hör till riskgrupper valde många av dem att ta paus
från verksamheten i början av pandemin. Sedan butiken öppnades på nytt i maj har
frivilliga kunnat jobba ensamma i huset på morgonen utanför butikens
öppethållningstider. Detta ledde till att majoriteten av frivilliga kom tillbaka under
sommaren och hösten.
Bokavdelningen sköttes fortsättningsvis med hjälp av enbart frivilliga krafter. Många
frivilliga var med och lastade lastbilarna med förnödenheter till Rumänien, Polen och
till Bulgarien. Under året har 42 personer deltagit i frivilligt arbete på lopptorget, de

flesta ofta och regelbundet, andra oregelbundet. Mat, tillredd av en frivillig serverades
en gång i veckan.
I juni-augusti genomförde Chen Zhang och
Ling Zhang, högskoleelever från La Rochelle
Business School, sin volontärpraktik på
lopptorget. Emmaus bekostade deras
boende. I augusti ordnades en
avslutningsfest för sommarvolontärer och för
alla Emmausarbetare utomhus i Västerby
friluftsområde.
I stället för julfest fick alla som jobbar både
på lopptorget och på verkstaden 20 euros
köpkort till lopptorget.

På bilden: Sorteringstalko deltagare.

Utvecklingssamarbete och hjälpförsändelser
Coronapandemin påverkade också våra samarbetspartners utomlands. Många
gruppers verksamhet var nedstängd, vilket försvårade endel varuförsändelser och
genomförandet av de planerade projekten. Karaktären av planerade projekt
förändrades snabbt till humanitär hjälp i lokalsamhället för att stöda de mest utsatta
med mat och förnödenheter samt sprida information. Av lopptorgets nettointäkter
användes 20% till solidaritetsarbete vilket sammanlagt blev 40.800 euro.

Trots svårigheter lyckades vi skicka tre varuförsändelser till Polen, Rumänien och
Bulgarien. Sammanlagt skickades ca. 21 ton (21 168 kg) kläder, textilier, skor,
husgeråd etc. Alla transporterna skickades tillsammans med Emmaus Helsingfors.
Transportkostnaderna blev mindre än budgeterat p.g.a. att den fjärde planerade
transporten inte kunde genomföras.
En varuförsändelse skickades till Rumänien där samarbetet med Emmausgruppen
Association Frères Europa fortsatte. I Bulgarien skickades varorna till
Organization Drom som med hjälp av Emmaus Helsingfors öppnade en ny
lopptorgsverksamhet ifjol. En varuförsändelse skickades också till Polen på grund av
att det var svårt att hitta andra mottagargrupper för varorna. Mottagaren där var vår
långvariga samarbetspartner Emmausgruppen Rzeszow. Maarit Kinnunen deltog i
Rumänienkollektivets möte som ordnades virtuellt i oktober.
Emmaus fortsatte att dela ut köpkort till lopptorget åt alla asylsökande som fick
uppehållstillstånd antingen via invandrarbyrån eller från loppisen. Köpkort delades
också ut till mindre bemedlade familjer via socialbyrån och via Raseborgs julhjälp.
Antalet köpkort till socialbyrån utökades på grund av att många led av ekonomiska
svårigheter som orsakades av pandemin.
Vi skickade fortsättningsvis Moder Theresa-filtar med Fynda (Församlingens
biståndsverksamhet) i samband med moderskapslådor till nyblivna mammor i
Lettland och Litauen. Också hygienartiklar samlades till deras varuförsändelser.
Böcker har donerats till lokala skolor och daghem samt till Sörnäs fängelse.
Tillsammans med Emmaus Åland och Helsingfors Diakonianstalt fortsatte vi vårt
samarbete med romernas egen feministiska kvinnoorganisation E-Romnja i
Rumänien. Projektets syfte är att utbilda romska ungdomar och kvinnor gällande
deras rättigheter samt förstärka och förbättra deras möjligheter i samhället. På grund
av pandemin var verksamheten i byn Valea Seaca på paus under tre månaders tid. I
stället jobbade organisationen med humanitär hjälp genom att samla mat- och
hygienpaket samt handdesinfektionsmedel och ansiktsmasker till familjerna.
Organisationen drev också kampanjer om romernas utsatta situation under
pandemin, vilka fick mycket uppmärksamhet.
Samarbetet med Emmausgruppen MARS i Togo som jobbar med att utbilda kvinnor
och flickor fortsatte, tillsammans med Emmaus Åland och Emmausgruppen
Haarzuilens i Nederländerna.Kvinnor som MARS arbetar med får sina inkomster
främst av den informella sektorn. De bakar bröd och odlar grönsaker och säljer
produkterna på marknader och olika försäljningsstånd vid vägkanter. Den informella
sektorn påverkades hård av restriktionerna orsakade av pandemin vilket försvårade
kvinnornas möjligheter till försörjning. De var tvungna att stanna hemma utan
inkomster flera månader när pandemin bröt ut i mars. Överlag har restriktionerna
försvårat MARS verksamhet men de har lyckats hjälpa kvinnorna och deras familjer

genom att dela ut mat- och hygienpaket. Deras butik var tidvis öppet under året men
det har varit utmanande att få inkomster på grund av brist på kunder och varor.
Samarbetet med Svalorna, Emmaus Helsingfors och Emmaus Åland om ett
gemensamt projekt för att utveckla återvinningscentralens verksamhet (traperia) i
Peru fortsatte likaså. Den främsta fokusen kring utvecklandet ligger på att förstärka
infrastrukturen och personalen, samt sprida information om verksamheten. Traperias
egna intäkter räcker dock inte till utvecklingsarbete.Traperias verksamhet påverkades
också av pandemin och hela verksamheten var på paus fram till juli. Butiken
öppnades och insamlandet av varor återupptogs öppnades i juli. Från och med juli
har butiken varit öppet en dag i veckan för kunder.
Samarbetet kring daghemmet Cuna Nazareth i Lima fortsatte likaså trots pandemin.
Vanligtvis erbjuder daghemmet vård och en varm måltid till 125 barn i åldern 3-5 år
från socialt utsatta familjer. På grund av pandemin stängdes daghemmet i mars.
Många föräldrar blev arbetslösa och tog hand om barnen hemma.
Barnträdgårdslärarna höll virtuell kontakt med barnen och livsmedelssamarbetet som
daghemmet har riktades till dagisbarnens familjer. Eftersom daghemmet fortfarande
är stängt är 13 anställda nu utan arbete. Fyra personer har jobbat en gång i veckan.
Vi fortsatte att understöda Missing Persons Families Support Center (MPFSC):s
förebyggande arbete mot människohandel i Litauen. Stödet riktades till centrets flickoch pojkgrupper.Gruppverksamheten var på paus under våren och sommaren men
på hösten kunde arbetet återupptas.
Vi inledde ett tvåårig samarbete med Svalorna Indien Bangladesh i Sverige och
organisationen BARCIK (Bangladesh Resource Center for Indigneras Knowledge) i
Bangladesh. Syftet med projektet är att förbättra situationen för småbönder på
landsbygden genom att främja bönders rättigheter och skapa bättre förutsättningar till
självförsörjning. Projektets fokus är att stärka landlösa-, små- och marginaliserade
jordbrukarens egenmakt genom att stödja lokala bondeorganisationer. Specifikt
kvinnliga jordbrukarnas rättigheter lyfts upp och målet är ett ökat erkännande av
kvinnliga jordbrukare och att stärka deras sociala- och ekonomiska egenmakt.
Organisationen stötte på flera utmaningar under 2020 som begränsade deras
möjligheter att genomföra sitt arbete som planerat. De långa handläggningstider hos
myndigheter som reglerar icke statliga organisationernas finansiering ledde till att de
mottog finansiellt stöd förts i april. Trots finansiella svårigheter lyckades de
genomföra flertal aktiviteter i syfte att förstärka jordbrukarkunskaper bl.a. om
klimatanpassning och jordbrukarens och kvinnorättigheter samt våld mot kvinnor.
Utbrottet av Covid-19 orsakade att de fick anpassa sitt arbete till de nya behoven
som uppstod i lokalsamhället. Organisationen spred information om viruset samt om
hälsorekommendationer och regleringarna som infördes.

Utöver solidaritetsförsäljningen (se nedan) gav vi ekonomiskt stöd åt Global Clinic
som ger gratis hälsovård till papperslösa bl.a. i Helsingfors och Åbo. Global Clinic fick
mindre bidrag än budgeterat på grund av att vi var tvungna att minska vår
solidaritetsbudget i mitten av året på grund av våra egna ekonomiska svårigheter.

På bilden: Kvinnliga bönder vid BARCIK och lastning till Bulgarien.
Stödet till Thanapara skolan i Bangladesh betalades inte på grund av att skolan blev
en del av ett statligt skolnätverk, syftet med vår verksamhet är inte att stöda
verksamheter som är styrda av staten.
Katastroffondens medel riktades i år enbart till att stöda andra Emmausgrupper
som kämpade med följderna av coronapandemin. Emmaus International stiftade
en ”Covid 19 Fund” genom vilket vårt bidrag betalades till Emmausgrupper i nöd.
Resursbanken- projektet där vi har samarbetat tillsammans med Raseborgs
invandrarbyrån, Röda Korset andra föreningar och församlingar avslutades i år. (Ett
EU projekt som drivs i samarbete med tre andra kommuner). Syftet med projektet var
att förbättra rutinerna vid integration av invandrare och förstärka organisationer som
jobbar med integration. Vi bidrog till hyran av Samlingslokalen i Karis där ca 50
personer varje vecka deltar i aktiviteterna, organiserade av olika föreningar och
frivilliga. Fast projektet nu är avslutat har aktiva frivilliga bildat en egen förening som
fortsätter att upprätthålla Samlingslokalen och koordinera verksamheten.
På grund av lopptorgets nedstängning kunde enbart två Solidaritetsförsäljningar
ordnas under året. Den ena solidaritetsförsäljningen ordnades i oktober på de

bostadslösas natt och intäkterna donerades till Vailla vakituista asuntoa ry. I
december på de mänskliga rättigheternas dag ordnades den andra
solidaritetsförsäljningen vars intäkter donerades till Global Clinic. Vattendagens
solidaritetsförsäljning kunde inte ordnas i år och Emmaus Internationals årliga
solidaritetsförsäljning som vanligen har ordnats i samband med vårt Sommarjippo i
juli kunde inte heller förverkligas. Trots detta betalade vi en summa som motsvarade
en dagskassa till Emmaus International.

Administration
Styrelsen
Styrelsen bestod år 2020 av Nina Nyman (ordförande), Ira Donner (vice ordförande),
Helena Thorström (kassör), Gun Andersson (sekreterare), Astrid Smeds, Eva
Hagman och Runa Nyholm; suppleanter var Margherita Zilliacus och Alm Nyman.
Under året hölls 17 styrelsemöten och 6 e-postmöten. E-post mötena gällde
rekrytering, permittering, lån av bank och Emmaus Helsingfors och offerter för
reparationer
Vårmötet hölls 31.3 och höstmötet hölls den 30.11. Båda mötena ordnades som
hybridmöten där medlemmar kunde välja att delta virtuellt eller fysiskt på plats i
butiken om man inte hade tekniska möjlighet att delta i ett virtuellt möte.
Medlemmar
Medlemsantalet i Emmaus-Westervik r.f uppgick till 41 personer. Medlemmarna var
bjudna på föreningens vår-och höstmöte. I samband med inbjudan till vår- och
höstmöte skickades också föreningsbrev till medlemmarna.
Anställda
Personalkraften på lopptorget har i år präglats av många olika slags vikariat. Ann-Britt
Granström avslutade sitt jobb som handledare 3.1.2020. Verksamhetsledaren
påbörjade studieledighet från 17 februari och återvände till jobbet 11.5. Under tiden
vikarierade Nina Björkman verksamhetsledaren och Astrid Smeds skötte om
ekonomin. Fram till 11.3 och permitteringarna då verksamheten stängdes ner p.g.a
pandemirestriktionerna tog Yvonne Dugin hand om handledaruppgifterna, samt
delade två dagar i veckan som butiksföreståndare med Kaisa Asplund. Jelena
Savchuk jobbade några dagar i veckan med sorteringsuppgifter. I maj anställdes
Eva-Lotta Nylund som sorteringsansvarig/ handledare till lopptorget.
Lördagsturer som tidigare sköttes några gånger i månaden med frivilliga krafter blev
svårare att organisera på grund av att många frivilliga inte ville jobba i kassan. Därför
anställdes Aura Örsäter som timanställd extra personalresurs. Galina Hedkrok var
anställd som sommarvikarie och arbetsavtalet förlängdes till årets slut då behovet av

extra arbetskraft fortsatte. På sommaren hade vi två sommaranställda, Miro Kylén (631.7) och Wai Wai Chit (29.6-6.8). De anställdes i samarbete med Raseborgs stad.
Restriktionerna som orsakade att både lopptorget och verkstaden måste stängas
ledde till att hela personalen permitterades på varierande tider beroende på
arbetsuppgifter.
Rita Ehrnsten, mångårig butiksansvarig, gick i pension 30.9. Hon avtackades med en
fin gemensam kaffestund på lopptorget. Mia Thun-Ström har skött om uppgifterna
som butiksansvarig tre dagar i veckan från och med oktober.
På verkstaden arbetade Nikitas Gizettis (heltid) och i februari anställdes Samuli
Lindholm som deltidsanställd handledare som arbetspar till Nikitas. Samuli avslutade
sitt arbete i december.

Informationsverksamhet
Emmaus-Westerviks Facebook-sidor har uppdaterats regelbundet. Det var planerat
att föreningens nya hemsidor skulle översättas till finska men det blev inte av.
Nina Björkman skrev ett blogginlägg om finländska Emmausgruppernas arbete för
flyktingar som publicerades på Katsomukset.fi. Emmaus fick bra med publicitet i
samband med nyöppnandet av butiken, vi sände ut en pressrelease som ledde till att
Yle Västnyland och Västra Nyland intervjuade verksamhetsledaren och ordförande.
Senare på hösten gjorde Yle Västnyland en intervju även om vårt solidaritetsarbete.
Emmaus Westerviks mest använda kommunikationskanal är vår facebooksida där vi
gör regelbundna uppdateringar; vid årsskiftet hade vi cirka 1100 stycken följare.

Fastigheten
Fastigheten på Haugesundsvägen är föreningens största ekonomiska egendom och
under året gjordes flera förbättringar. Takbyte påbörjades och en offert på rörbyten
godkändes även om det arbetet inleds i början av 2021.
I sorteringen installerades en fläkt för att förbättra luftkvaliteten. Och under hösten
gjorde vi upp ett kontrakt för extern fastighetsservice med firman MEGalanthus Ab.

Kontakter
Emmaus kontakter
Emmaus-Westervik hör till Emmaus Finland, Emmaus Europa och Emmaus
International. Maarit Kinnunen fortsatt som Emmaus Finlands ordförande och Runa
Nyholm som styrelsemedlem i Emmaus Finlands styrelse. Emmaus-Westervik har
samarbetat med övriga Emmausgrupper i Finland bland annat kring försändelser till
Rumänien, Polen och Bulgarien. I samband med försändelserna till Rumänien har vi
haft kontakt med Emmausgruppen Association Frères Europa och i Polen Emmaus

Rzeszow.
Emmaus-Westervik har samarbetat med Emmausgruppen MARS i Togo tillsammans
med Emmaus Åland och Emmaus Haarzuilens i Nederländerna. Samarbetet med
Svalorna, Emmaus Helsingfors och Emmaus Åland om det gemensamma
återvinningsprojektet i Peru fortsatte. Vi inledde också ett tvåårig samarbete med
Svalorna Indien Bangladesh i Sverige
Flera personer från Westervik deltog i Emmaus Finlands årsmöte som ordnades
virtuellt i april. Emmaus Finlands höstseminarium ordnades som hybridmöte på
Åland. Fem personer från Westervik deltog fysiskt på seminariet och tre personer
deltog virtuellt.
Emmaus Internationals världsmöte inhiberades på grund av pandemin och i stället
ordnades ett virtuellt event ”Time for meeting and sharing” i oktober.
Övriga kontakter
Vi har sålt Solroskort till förmån för frigivna barnslavar i Pakistan via BLLF (Bonded
Labour Liberation Front) och U-landsföreningen Svalornas Trädadresser. Emmaus
har samarbetat med AN-byrån, Raseborgs stad, Axxell, Novia, Raseborgs kulturbyrå
och RISE. Emmaus-Westervik var medlem i Oikeudet ilman rajoja ry. samt i Fingo.
Till Meery rf. donerades textilier som inte kunde säljas i butiken.
Den traditionella bokbytarmarknaden på Bokkalaset kunde inte organiseras i år. I
stället bidrog vi med att publicera Emmausminnen på Facebook. Margherita Zilliacus
intervjuade vår bokansvariga Nina Asen, Börje Broberg och Monica Grabber; Astrid
Smeds publicerade gamla Emmausbilder från Kaj Dahls bok Småstad, ett
bildreportage om Ekenäs. En ny form av samarbete inleddes med Axel genom att
man började samla svinnmat till oss.

Ekonomi
Lopptorgets intäkter blev 211 324 euro, vilket var mycket bra med tanke på det
oroliga läget i samhället och att lopptorget var stängt under två månaders tid. Under
många månader såldes mera än tidigare år under samma tid och i juli blev det
rekordförsäljning (30 706 euro). Mest såldes som förut kläder och husgeråd (bric-àbrac) och 15% av intäkterna kom från bokförsäljningen. Försäljningen av tvättmedel
minskade och det beslöts att vi avvecklar tvättmedel- och hårproduktsförsäljning.
Som tidigare nämnt påverkade pandemin föreningens ekonomi. I bokslutet syns det
bland annat genom att på många poster i budgeten var utgifterna mindre än
budgeterat, men å andra sidan ökade pandemin vissa kostnader. Till exempel
minskade lönekostnaderna på grund av permitteringar samtidigt som övriga
personalkostnader ökade på grund av stora satsningar på hygienutrustning
(handsprit, arbetshandskar, visir och munskydd som arbetsgivaren har bekostat).
Minskade kostnader syns bland annat på resekostnader.

I samband med nedsättning av lopptorget ansökte vi om uppskov med
amorteringarna på fastighetslånen för 6 månader. I slutet av året togs ett nytt lån för
reparationer av fastigheten (förnyande av tak och rör) och i samband med det
betalades det gamla fastighetslånet bort.
I år har vi fortsatt med att minska våra dyra avfallskostnader. Trots det medvetna
arbetet blev avfallskostnaderna mera än budgeterat. Möbler i trä som inte har kunnat
säljas har tagits i delar och förts till Ekeriv som har tagit emot avfallet utan avgift.
Verkstaden avslutade sitt år med minusresultat (10 972 euro). Minusresultat blev
2452 euro mera än budgeterat. Intäkterna från Raseborgs stad för rehabiliterande
arbetsverksamhet var mindre än budgeterat dels på grund av mindre deltagare dels
på grund av avbrott i verksamheten. Raseborgs stad beviljade oss en ekonomisk
ersättning för inkomstbortfall, summan motsvarade ungefär en månads
deltagaravgifter. Hyresvärden kom också emot med sänkt hyra under mars-maj då
verkstadens var stängd. Verkstadens gamla bil såldes och i stället köptes en ny,
begagnat bil på avbetalning.
Hela verksamheten slutade med ett överskott på 23 026 euro. Trots att ekonomin
rättade till sig mot slutet av året beslöt styrelsen att hålla fast vid beslutet att minska
solidaritetsbudget under 2020. Detta på grund av att situationen med COVID-19
fortfarande var ostabil och det var svårt att förutspå hur situationen kommer att
påverka verksamheten och därigenom föreningens ekonomi under det kommande
året.

