Årsmöte 2022
Datum: 31 mars 2022
Tid: kl. 15:30
Plats: Eriksdalsbadet

Dagordning
1. Fråga om mötets behöriga utlysande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av funktionärer för årsmötet
a) Ordförande
b) Sekreterare
c) Två justeringsmän tillika rösträknare
4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för 2021 (utsänd)
5. Revisorernas berättelse för 2021 (utsänd)
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Val av ordförande på en tid av ett (1) år
8. Val av två ledamöter för en tid av (2) år
9. Val av två revisorer för en tid av ett (1) år
10. Val av en revisorssuppleant för en tid av ett (1) år
11. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
12. Inkomna motioner
13. Fastställande av medlemsavgift.
Förslag: oförändrat, dvs. 400 kr för aktiv medlem och 100 kr för seniorer
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14. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2022 och budget för 2022
15. Aktuell information från styrelsen
16. Avslutning
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Verksamhetsberättelse för år 2021
Styrelsen
Ordförande Niklas Roos af Hjelmsäter, Täby
Vice ordförande Marina Högland, Stockholm
Kassör, Petri Peltonen, Vallentuna
Sekreterare Pernilla Järverot, Järfälla
Ledamot Maria Lindeberg, Södertälje
Ledamot Maria Jansén, Stockholm
Adjungerade ledamöter:
Maria Palm, Upplands- Bro
Irene Cederborg, Botkyrka
Elisabeth Åström, Haninge
Jelena Veljkovic, Stockholm
Peter Ahlström, Stockholm
Vibeke Bildt, administratör
Samordnarna för nätverken har adjungerats till två av styrelsens möten.
Styrelsen har under året hållit 6 protokollförda sammanträden, varav ett var det
konstituerande mötet. Några frågor som diskuterats och beslutats är:
Styrelsens/övergripande om föreningens arbete under året
• Under våren 2021 fortsatte kartläggningen i länet med anledning av pandemirestriktioner.

• Kurser har blivit inställda till stor del också 2021 på grund av pandemin. Några kurser har
genomförts digitalt, liksom nätverksträffana och några möten har kunnat genomföras fysiskt
under hösten, då restriktionerna lättade något.
• Uppföljning av verksamhetsplan 2020, förelades årsmötet 2021.
• Förslag till verksamhetsplan för 2021, förelades årsmötet 2021.
• Årsmötet 2021 samt gemensamma chefsträffar har genomförts digitalt.
• Den nya organisationen för nätverken, med tre övergripande arbetsgrupper har fortsätt att
utvecklas – med idrott, kultur och övergripande arbetsgrupp.
• Planerade studieresor ställdes in men chefsinternatet och det anslutande chefsmötet
kunde genomföras på plats på Rönneberga under 18-19 november.
• Digitalisering och IT-frågor har varit viktiga och ny webb med nytt anmälningsformulär har
införts.
Revisorer
Anders Mebius, Nacka och Johan Malmgren, Sundbyberg
Valberedning
Iréne Hededal, Ekerö
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Rolf Johanson, Salem
Medlemmar
Alla kultur- och fritidschefer eller motsvarande inom Stockholms län är medlemmar i
föreningen som huvudrepresentanter för sina förvaltningar, liksom företrädare för Region
Gotland. Antalet kommunmedlemmar är nu 27 och antal seniormedlemmar 33 . Genom
FSKF:s nätverk och dess förgreningar deltar mångfalt fler i föreningens alla olika
sammankomster och utbildningar.
Uppföljning av verksamhetsplan för 2021
Verksamhetsplanen fastställdes av årsmötet 2021-03-26
1. Genomförande av seminarium om kulturskola hösten 2021
- Med anledning av pandemin skjuts kulturskolekonferensen fram till våren 2022,
arbetsgrupp finns. Kontakt förs med arbetsgrupp Kultur.
2. Fler regionala samarbeten utvecklas inom idrott och kulturverksamheterna
- Kultur – genomfört strategisk konferens i samarbete med Region-Kultur
- Idrott – arbete pågår utifrån RIK och regionala anläggningar
- Övergripande – medarrangörer konferens SFK, framtid och öppen
fritidsverksamhet, workshop genomförts, Samarbete med KC,
3. Det regionala samarbetet bör utvecklas med en tydlighet av kultur och fritids roll
och plats med övriga samhällsfrågor i regionen.
- Diskussioner pågår i styrelsen. Dialog kring samverkan med SFK, planering av
ordförandedialog pågår.
4. Kunskaper och erfarenheter av den ökande digitaliseringen under 2020 bör tas
tillvara för inspiration och utveckling av verksamheter.
- I och med pandemin kom inte det här arbete igång utan arbetet fortsätter under
2022.

Ekonom i
Bokslutet för 2021 visar ett resultat som högre än 2020; 218 775 kr jämfört med 84 550 kr.
Men fortfarande är den ”normala” nivån långt ifrån uppnådd (drygt 874´2019). Det kan
konstateras att de något bättre intäkterna under året i hög grad berodde på en anpassning
till pandemin och den digitala världen. Ett flertal digitala föreläsningar har anordnats 2021
vilket även visar på framtida möjligheter.
Årets resultat slutade dock på ett underskott: minus drygt 83´. Förklaringen till underskottet
är utvecklandet av en ny beställnings- och bokningsmodul som framtvingats dels av en
gammal lösning som inte längre kunde utvecklas och dels av nödvändigheten av en
smidigare lösning för ovan nämnda rutiner. Det kan också konstateras att den då rådande
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pandemin möjliggjorde denna systemutveckling då ju det mesta av den normala
kursverksamheten låg nere.
Se vidare balans- och resultatrapport sist i handlingarna.

Kurs- och konferensverksamhet
Kurser har blivit inställda till stor del också 2021 på grund av pandemin. Några kurser har
genomförts digitalt, liksom nätverksträffana och några möten har kunnat genomföras fysiskt
under hösten, då restriktionerna lättade något.
Årsmötet och årets chefsmöten
Årsmötet
Årsmötet hölls digitalt den 26 mars. På mötet deltog 20 chefer. Inga veteraner var inbjudna.
Chefsmöten
Under året har föreningen haft ett fysiskt samt 2 digitala chefsmöten. Utöver mötena kunde
den årliga chefskonferensen genomföras igen.
Chefsgruppen har under året bland annat diskuterade följande punkter:
-

Verksamhetsplan 2021 samt förslag till verksamhetsplan 2022
Digitalisering och IT-frågor
Innebörden av den gemensamma regionala inriktningen – ”Samordning av stängning
av icke samhällsviktig kommunal verksamhet med anledning svårt läge i pandemin”
Social oro och trygghetsarbete.

De olika nätverken
Kulturchefsnätverket
Under året har nätverk och samordning av nätverksarbetet fortsatt utvecklas. Nätverket
består av en arbetsgrupp med förvaltningschefer, som strategiskt samordnar och
samarbetar med övriga kultur-nätverk. Arbetsgruppen har också kontakt med Region kultur
Stockholm och arrangerar ett till två kulturstrategiska forum per år, ofta i samarbete.
Nätverket har under året genomfört ett strategiskt forum, den 7 maj, digitalt, med drygt 30
deltagare från ett 20-tal kommuner. Mötet hölls i plattformen Zoom och processleddes av
Järfällas demokratiutvecklare. Temat var Kick-starta kulturen efter Corona – vilka stöd och
arbetssätt behöver vi utveckla? Kursen genomfördes i samarbete med Eric Sjöström
(Nystartsrapporten) och Region Stockholm kultur som också tog med erfarenheterna som
samlades in till sitt ting under hösten 2021.
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Samordnare för nätverket är Pernilla Järverot (Järfälla) med arbetsgrupp bestående av Lars
Palmér (Sigtuna), Maria Röstberg (Upplands-Bro) och David Jonsson (Stockholm, utsedd av
förvaltningsdirektör).

Arbetsgruppen övergripande strategiska frågor
Deltagare: Anders Mebius – Nacka, Adam Persson – Norrtälje, Inger Lundin – Tyresö. Hans Martin
Akleye – Nynäshamn, Eva Stenstam – Stockholm, Johan Malmgren – Sundbyberg och Petri Peltonen
Vallentuna

Verksamhetsberättelse 2021
Under våren 2021 har arbetsgruppen haft tre möten i syfte att forma gruppens arbete. Av olika
anledningar genomfördes inga möten med arbetsgruppen under hösten 2021.
Gruppen har arbetat för att skapa en uppdragsutbildning för fritidsledare i samarbete med
Södertörns Högskola. Arbetsgruppen har haft regelbundna möten med Södertörns högskola samt
inventerat vad FSKF:s kultur- och fritidschefer ser för utbildningsbehov i sina öppna
ungdomsverksamheter. Uppdragsutbildningen planeras att bli en 7,5-poängskurs med start hösten
2022.
Arbetsgruppen medarrangerade delar av SFK:s digitala årskonferens 26 – 27 augusti. Representanter
från gruppen ledde en workshop i syfte att inventera vilka utvecklingsbehov konferensens deltagare
ser att Sveriges öppna ungdomsverksamheter har. Resultatet av workshopen ska ligga till grund för
ett brev till kulturdepartementet. Brevet syftar till att uppmärksamma departementet på behovet av
en utredning likt den tidigare genomförds kulturskoleutredningen.
Den 9 december arrangerade arbetsgruppen ett seminarium om de ”Europeiska riktlinjerna och
principerna för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet”. Seminariet genomfördes i samarbete
med Kunskapscentrum för Fritidsledarskap med stöd av Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor. Målgruppen var politiker och chefer i ansvariga nämnder och förvaltningar i
Stockholms län.
Medverkande föredragshållare var:
Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som
talade om hur den öppna verksamheten kan främja ungas uppväxtvillkor och styrkan med ett
gemensamt europeiskt dokument
Linda Lengheden, forskare och utredare, belyste ungas deltagande i öppen verksamhet med resultat
från ”Ung livsstils” fritidsvanestudier.
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Verksamhetsberättelse för arbetsgruppen för idrottschefsnätverket 2020
Arbetsgruppen för idrottschefsnätverket har under året bestått av:
Peter Ahlström, Stockholms stad (sammankallande)
Maria Lindeberg, Södertälje
Marina Högland, Stockholms stad
Niklas Roos af Hjelmsäter, Täby
Hannah Rydstedt Nencioni, Upplands-Bro
Fredrik Nornvall, Värmdö, lämnade våren 2021 på grund av nytt arbete.
Cinnika Beiming, RF-SISU Stockholm
Roger Vintemar, RF-SISU Stockholm, lämnade våren 2021 på grund av nytt arbete.
Gruppen har haft tre möten sedan FSKFs förra årsmöte den 28 maj. Frågor som har
avhandlats är framför allt coronapandemins påverkan på idrotten, uppföljning av
värdegrundskonferensen och regionalt samarbete.
Pandemin har präglat även detta verksamhetsår. Vi vill lyfta fram RF SISU Stockholms viktiga
insats för att samla kommunala idrotts- och fritidsförvaltningsföreträdare och
representanter för de flesta av de stora specialidrottsförbunden till återkommande
informationsmöten. Mötena har bidragit till viktiga insikter och ökad förståelse, helt i den
anda som FSKF baseras på.
Vi har även jobbat vidare med den modell för anmälningar om föreningar som bryter mot
idrottens värdegrund som presenterades på konferensen i oktober 2020. Flera kommuner
har implementerat den och intresset för modellen har varit stort i resten av landet. Två
större webbinarier har genomförts för kommuner och värdegrundsansvariga i de olika RF
SISU-distrikten. Ett webbinarium genomfördes som en del i föreningen SFKs (Sveriges Fritidsoch Kulturchefsförening) digitala AW. Det andra bjöd vi in till själva. Där bjöds RF SISUpersonal och representanter för kommuner med fler än 100 000 invånare in.
Gruppen har följt de pågående regionala anläggningssamarbetena och planerat för en
återstart av det regionala samarbetet på både förvaltnings- och politisk nivå. RF SISU
Stockholm har bjudit in till en digital konferens på temat Anläggningar och regional
samverkan. Vi kommer att blicka både bakåt och framåt. Det är tänkt att vara första steget
för en återstart på förvaltningsnivå. Givet att vi kan återgå till en samhällsordning som inte
styrs av coronapandemin kommer regional samverkan att bli huvudfokus för
idrottschefsnätverket under 2022.
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Verksamhetsberättelse för Kulturskolenätverket
Även hela 2021 präglades av pandemin. Chefsnätverket genomförde 3 träffar under året,
varav en fysisk. Temat på samtliga träffar var hantering av pandemin och anpassning av
verksamheten utifrån rådande restriktioner, samt pågående gemensamma projekt i länet.
Frågor kring gemensam kompetensutveckling på höstlovet behandlades av de kommuner
som hade möjlighet att planera gemensamma aktiviteter. Det nya läraravtalet HÖK21
berördes.
12 november blev den första fysiska träffen på två år äntligen av och ägde rum i det
nyrenoverade Medborgarhuset i Stockholm. Kulturskolan Stockholm som värd berättade om
sin organisation och utvecklingsresan de senaste två åren. Vidare på agendan behandlades
frågor som Ungdomsinflytande och SUSO och initiativ till utveckling av det interkommunala
samarbetet. Stockholms chef för Resurscentret deltog utifrån punkten kring samverkan kring
inkludering gällande deltagare med funktionsnedsättning där flera av kommunerna
beslutade att ingå i gemensamt nätverk kring kompetensutveckling kring denna målgrupp.
En del av mötet ägnades åt FSKF:s uppdragsbeskrivning för nätverket i form av reflektioner
och gruppsamtal med syfte att uppdatera och revidera uppdragsbeskrivningen.
En ny temporär planeringsgrupp valdes inför det kommande året.

Verksamhetsberättelse för nätverket för funktionsrättsfrågor 2021.
Liksom alla andra så har verksamheten i nätverket påverkats av pandemin. Särskilt
kursverksamheten har påverkats.
Under året som gått har vi haft digitala möten, förutom en träff i oktober då vi hade en
heldag i Täby med studiebesök i deras verksamhet Oasen för personer med
funktionsnedsättning, gemensam lunch och kursplanering för 2022.
Vi har haft 5 digitala möten under året med god tillslutning. Det digitala har gjort att fler
kunnat delta även de som finns lite längre bort i regionen. Vi har 24 medlemskommuner
samt ett undernätverk Nefa där deltagarna är personer som jobbar i direkt fritidsverksamhet
som fritidsgårdar el liknande för personer med funktionsnedsättningar.
Förutom de gemensamma mötena har vi 5 olika arbetsgrupper som jobbar med olika frågor:
Digitala gruppen: Gruppen jobbar med att ta fram digitala utbildningsfilmer som ska finnas
tillgängliga för t ex föreningsledare, fritidsgårdspersonal mm. En film om intellektuell
funktionsnedsättning är klar för publicering.
Inkludering i fritidsgårdsverksamhet: Gruppen har under året arrangerat 3 digitala träffar
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för fritidsgårdspersonal med olika teman inom området inkludering av unga med
funktionsnedsättning i ordinarie verksamhet.
Passalen: Sju kommuner och stadsdelar i Stockholms stad har inlett ett 2-årigt projekt
tillsammans med föreningen Passalen i syfte att arbeta mer inkluderande och uppsökande.
Vägen till fritid: Liknande metod som Passalen men ett samarbete mellan Botkyrka och
Huddinge i första hand. Pg a pandemin har gruppen varit vilande under året.
Unga vuxna: Gruppen har påbörjat en kartläggning av fritidsutbudet för unga vuxna i
Storstockholm.
Följande kurser har genomförts under året:
2 kurser om intellektuell funktionsnedsättning
1 kurs om NPF-diagnoser
1 kurs i lättläst.
1 kurs om barnkonventionen.
Samtliga har varit digitala.
Följande kurser hade planerats men inte gått att genomföra pg a pandemin:
Sexualitet, behöver vara en fysisk kurs och har ej gått genomföra.
Anläggning: även den behöver vara fysisk i en anläggning och har därför inte gått att
genomföra.
Share music och inkludering i kulturskolan, är ej klar än men ett samarbete har inletts med
kulturskolenätverket och planer finns för 2022.
Lågaffektivt bemötande: det finns ganska många liknande kurser så vi har avvaktat med den.
Fritidsnätet har tappat en del unika besökare under året. Däremot har besökarna varit inne
fler gånger än året innan och även besökt fler sidor.
Nätverkets gemensamma minfritid.nu-mässa genomfördes inte på grund av pandemin.
Ordförande i nätverket är Malin Bernt, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Samordnare för nätverket är Iréne Cederborg, Botkyrka kommun
Nätverket för funktionsrättsfrågor 7 februari 2022.

Nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar
Ännu ett år som präglats en hel del av pandemi. Nätverket har under året haft 4 st
nätverksträffar. 3 st träffar har vi haft i digital form och 1 st har vi träffats fysiskt. I
genomsnitt har deltagarantalet varit 19 st deltagare från totalt 15 st kommuner. De digitala
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träffarna har haft något fler deltagare i snitt än den fysiska träffen. Vi har i nätverket beslutat
oss för att ha en mix av digitala och fysiska träffar framöver.
Mål uppdragsbeskrivning
Antalet kommuner i snitt som deltagit på nätverksträffarna är 14 st, det gör att vårt mål i
uppdragsbeskrivningen avseende antal deltagande kommuner i snitt nästan är uppfyllt då 15
st är målsättningen. Målet att varje kommun i Stockholm samt Gotland minst en gång per år
ska ha deltagit i någon av nätverksträffarna har inte uppnåtts. Vi har detta år haft 15 st
kommuner representerade men saknar representation från 7 st kommuner.
Kurser 2021

Tyvärr har pandemin satt stopp för kurser och studieresor. Följande kurser och studieresor
var planerade men har fått ställas in.
Säkerhet och utrustning vid arbete sjöisar, kursen inställd.
Skidspår, kursen inställd.
Erfarenhetsutbyte ishallar, kursen inställd.
Studieresa för boknings- och administrativ personal, resan inställd.
Studieresa för inom- och utomhuspersonal, resan inställd.
Studiebesök för nätverksansvariga, resan inställd.
Övrigt
Nätverket är mycket aktivt och de ordinarie träffarna kompletteras med ett kontinuerligt
utbyte av information och erfarenheter mellan kommunernas representanter. Nätverket har
även utsedda kontaktpersoner vars uppgifter är att ha kontakt med olika
specialidrottsförbund och lämna rapporter vid nätverksträffarna.
I samband med fysiska nätverksträffar har vi studiebesök som bidrar till nytänkande och
erfarenhetsutbyte och ses som mycket värdefullt i nätverket
Arbetsgruppen 2021
I arbetsgruppen för 2021 har följande personer ingått. Samordnare Maria Palm och
sekreterare Annika Holmertz samt valberedning Pierre Nystedt, Thomas Johansson, Jenny
Holmberg.

Två program planerades under 2021 – Offentlig konst och politiska processer samt en
studieresa till Sörmlands museum. På grund av pandemin ställdes tyvärr båda programmen
in men med avsikten att kunna arrangeras under 2022. Inte heller några teamsmöten har
genomförts under året.
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Ingela Hermansson, samordnare för nätverket, gick under året till en ny tjänst utanför
kommunen och avslutade därmed sitt samordnaruppdrag. Elisabeth Åström tillträdde som
samordnare under hösten.
Då arbetsgruppen består av tre representanter med liknade erfarenheter såg gruppen behov
av att stärka upp med ytterligare en representant i gruppen för att företräda
barnkulturfrågor. Susanna Freund Widman tillfrågades och deltar sedan senhösten i
gruppen.
Arbetsgruppen har haft ett arbetsmöte den 21 oktober för planering av 2022 års
verksamhet.
Arbetsgruppen har bestått av
Ingela Hermansson, Sigtuna kommun, samordnare. Slutade augusti 2021 p g a ny tjänst.
Rebecka Walan, Stockholms länsmuseum
Mikael Falk, Järfälla kommun
Susanna Freund Widman, Botkyrka kommun. Tillträdde november 2021.
Elisabeth Åström, Haninge kommun, samordnare. Tillträdde september 2021.

FSFK:s veteraner
Veterannätverket har 33 medlemmar (oförändrat jämfört med 2020). På grund av pandemin
har tyvärr inga aktiviteter genomförts under 2020 och 2021. Veterannätverket representerar
nu 21 av länets 26 kommuner; Södertälje, Sigtuna, Nykvarn, Vaxholm och Salem saknar
representation. Veterannätverkets verksamhet planerar nu att komma i gång igen med ett
gemensamt studiebesök innan sommaren 2022 samt med en träff/studiebesök under hösten
2022. Samordnare för nätverket är Erik Heribertson, före detta kultur- och fritidschef i Täby.

Slutord 2021,
Tyvärr så blev 2021 i mångt och mycket liknande år 2020 då pandemin fortsatte att ha oss i
sitt grepp. Fördelen under 2021 var att många av de anpassningar som gjorts för att
upprätthålla verksamhet och kunna träffas, främst digitalt var på plats. Under en period av
hösten var det tillåtet att hålla fysiska möten och träffar. Det märktes verkligen att det
fysiska mötet var efterlängtat. Chefsnätverket inom FSKF kunde genomföra sin årliga
konferens på Lidingö efter att konferensen tyvärr varit inställd under 2020. Konferensen blev
mycket lyckad och det märktes hur mycket nätverket saknat att träffas under pandemin.
Det viktiga samarbete inom ramen för FSKF som startade under 2020 för att så långt som
möjligt samordna de insatser som kommunerna satte in för att begränsa smittan fortsatte
under 2021. I och med att FSKF är en väl fungerande förening så fungerar samarbetet
mycket bra vilket gjorde att information snabbt kunde utbytas när så krävdes. Syfte är att
skapa tydlighet och samförstånd i pandemifrågorna så långt som möjligt. De begränsningar
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som infördes på kultur-och fritidsområdet under pandemin skapade stort engagemang hos
föreningar och allmänhet om att snabbt återöppna. Det blev stort påverkanstryck på många
av det offentliga samhällets funktioner t.ex. från media, föreningsliv och allmänhet. Kulturoch fritidsfrågorna hamnade i ett fokus som området inte tidigare varit vant vid.
Ett av föreningens viktigaste uppdrag är att öka kunskapen bland personal inom kultur- och
fritidssektorn. Här fyller föreningens nätverk en mycket viktig roll. Genom nätverken sker
många prisvärda utbildningar samt kunskapsöverföring som är en viktig del för utvecklingen
inom regionens kultur- och fritidsverksamheter. Glädjande nog kunde en hel del av de
planerade utbildningarna hållas trots pandemin men då främst digitalt. Tack till alla
samordnare och kursansvariga som trots svåra omständigheter hållit nätverken igång.
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som på olika sätt medverkat till föreningens
verksamhet under år 2021. Tack till alla aktiva chefer/medlemmar i alla nätverk, tack till
nätverkssamordnarna och kursanordnarna, tack också, Vibeke Bildt för arbetet med
administration, ekonomi och webb. Vi har all anledning att vara stolta över det arbete som
bedrivs inom föreningen.
/Slutord av Niklas Roos af Hjelmsäter, ordförande 2022-02-26
Niklas Roos af Hjelmsäter
ordförande

Pernilla Järverot
sekreterare

Marina Högland
vice ordförande

Petri Peltonen
Kassör

Maria Lindeberg
ledamot

Maria Jansén
ledamot

Linda Örneblad/Maria Palm
adjungerad

Irene Cederborg,
adjungerad

Peter Ahlström
adjungerad

Jelena Veljkovic,
adjungerad

Elisabeth Åström
adjungerad
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ING BALANS
210101

DENNA PERIOD
211201-211231

UTG SALDO
=>211231

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Fordringar
1510 Kundfordringar
Summa fordringar

9 400,00
9 400,00

27 125,00
27 125,00

36 525,00
36 525,00

Kassa och bank
1930 Företagskonto
Summa kassa och bank

184 210,61
184 210,61

-23 363,00
-23 363,00

95 483,11
95 483,11

Summa omsättningstillgångar

193 610,61

3 762,00

132 008,11

SUMMA TILLGÅNGAR

193 610,61

3 762,00

132 008,11

EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL
Eget kapital
2060 Eget kapital
2069 Årets resultat
2091 Balanserat vinst/förlust
2098 Vinst/förlust föregående år
Beräknat resultat
Summa eget kapital

9 777,00
104 537,86
-325 252,49
17 327,02
0,00
-193 610,61

0,00
0,00
0,00
0,00
18 113,00
18 113,00

9 777,00
104 537,86
-325 252,49
17 327,02
83 477,50
-110 133,11

Kortfristiga skulder
2440 Leverantörsskulder
Summa kortfristiga skulder

0,00
0,00

-21 875,00
-21 875,00

-21 875,00
-21 875,00

SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL

-193 610,61

-3 762,00

-132 008,11
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DENNA PERIOD OMS%
211201-211231

UTG SALDO OMS% ACK FÖREG ÅR JMF%
=>211231
=>201231

RÖRELSEINTÄKTER
Försäljning
3000 Kursintäkter
3100 Medlemsavgifter
Summa försäljning

74 925,00
14 000,00
88 925,00

84,3
15,7
100,0

202 375,00
16 400,00
218 775,00

92,5
7,5
100,0

73 750,00
10 800,00
84 550,00

274,4
151,9
258,8

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER

88 925,00

100,0

218 775,00

100,0

84 550,00

258,8

RÖRELSEKOSTNADER
Material och varor
4106 Konferens- och seminariekostnad
4600 Övriga kostnader
Summa material och varor

-75 763,00
0,00
-75 763,00

85,2
0,0
85,2

-128 513,00
0,00
-128 513,00

58,7
0,0
58,7

-57 878,00
-5 152,50
-63 030,50

222,0
0,0
203,9

Bruttovinst

13 162,00

14,8

90 262,00

41,3

21 519,50

419,4

Övriga externa rörelseutgifter
5830 Kost och logi
6071 Representation, avdragsgill
6230 Datakommunikation & webb
6350 Förluster på kundfordringar
6490 Övr förvaltningskostnader
6530 Redovisningstjänster
6540 IT-tjänster
6570 Bankkostnader
Summa övriga externa rörelseutgifter

0,00
0,00
0,00
-9 400,00
0,00
-21 875,00
0,00
0,00
-31 275,00

0,0
0,0
0,0
10,6
0,0
24,6
0,0
0,0
35,2

-4 321,00
0,00
-17 462,50
-9 400,00
-740,00
-32 912,00
-106 888,00
-2 016,00
-173 739,50

2,0
0,0
8,0
4,3
0,3
15,0
48,9
0,9
79,4

0,00
-468,00
-10 625,00
0,00
-360,00
-26 916,00
0,00
-1 806,00
-40 175,00

0,0
0,0
164,4
0,0
205,6
122,3
0,0
111,6
432,5

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER

-107 038,00

120,4

-302 252,50

138,2

-103 205,50

292,9

Rörelseresultat

-18 113,00

20,4

-83 477,50

38,2

-18 655,50

447,5

Resultat efter finansiella poster

-18 113,00

20,4

-83 477,50

38,2

-18 655,50

447,5

Resultat efter extraordinära poster

-18 113,00

20,4

-83 477,50

38,2

-18 655,50

447,5

Resultat före skatt

-18 113,00

20,4

-83 477,50

38,2

-18 655,50

447,5

ÅRETS RESULTAT

-18 113,00

20,4

-83 477,50

38,2

-18 655,50

447,5
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Ettårigt uppdrag, för 2022
* Kulturskolekonferens, fortsatt arbete,
konferens med aktuella utvecklingsfrågor.
För en tvåårsperiod, 2022-2023
*Digitalisering och inspiration,
förbereda frågor 2022 och genomföra konferens 2023.
*Otillbörlig påverkan, fortsatt arbete,
med samtalsklimat och att stötta värdegrundsutveckling.
*RIK 2,0 uppdatera, inventera, fortsätta utveckla inom kultur och idrott,
presentera på internat (2022)
presentera för politiken på konferens (ht 2023).
*Folkhälsofrågor,
(hör också ihop med perspektiv hela livet, målgrupp äldre vuxna mm),
ringa in möjligheter och tillämpning genom omvärldsorientering och goda exempel .
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