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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Friluftsliv tillsammans - vårt bidrag till ett bättre Sverige.
Idag håller stillasittandet, inomhusvistelsen och brist på tid i naturen på att bli en ny
folksjukdom. Svenska barn sitter stilla nio timmar per dag – de rör sig minst i Norden. Endast
22 procent av flickorna och 44 procent av pojkarna når den dagliga rekommendationen för
rörelse.
Möjlighet till friluftsliv och utevistelse, barn som vuxen, styrs i hög grad av bostadsort och
socioekonomisk status. Unga, seniorer, utrikesfödda och boende i tätorter och storstäder
kommer mer sällan ut i naturen än inrikesfödda, medelålders och boende i glesbebyggda
områden. Samtidigt växer förståelsen för behovet av aktivering, friluftsliv och idrott – hos
politiker, myndigheter, media, näringsliv och allmänheten vilket leder till nya möjligheter för
Friluftsfrämjandet.
Som lokalavdelning är det vi som bidrar till att leverera lösningen på denna
samhällsutmaning. Det är vi som ser till att stora och små kommer ut i naturen och får röra
på sig tillsammans. För det är ju inte bara motionen och den friska luften vi bidrar med. Just
”tillsammans” är ju något som är lite nedtonat i samhällsdebatten, men ack så viktigt för att
vi ska må bra och vara friska. Genom att göra friluftsliv tillsammans, gör vi en viktig insats
inte bara för oss själva, utan för alla som vi delar det med, och alla som blir inspirerande att
ta steget själva.
2018 har vi fortsatt arbetet med att delegera och fördela gemensamma arbetsuppgifter på
flera funktionärer. Arbetet är inte avslutat utan kommer att fortsätta utvecklas under de
kommande åren.
Friluftsfrämjandets web fortsätter att vara en hjälp i vårt arbete att var och en ska kunna
hantera sin aktivitet fullt ut vilket har inneburit lättnader i tidigare kansliuppdrag. Vi
använder oss nu i huvudsak av webbetalning vilket också det har inneburit förenklingar i
ekonomisk uppföljning.
Varje gren har fortsättningsvis en utsedd kontaktperson i styrelsen, vilket har ökat
kunskapen inom styrelsen och kontakten med de olika grenarna.
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Genom att vara:
•
•
•

medlem och deltagare
ledare och skapa aktiviteter
förtroendevald och driva vår lokalavdelning

Genom allt vårt engagemang bidrar vi tillsammans till ett bättre Sverige.
Tack för ditt bidrag!
Anna Nordlander, Ordförande Friluftsfrämjandet Järfälla

INLEDNING
Järfälla LA - den naturliga inkörsporten till naturen, för alla
Vi vill öka förståelsen för allemansrätten och vad den betyder, hur den påverkar oss och
vilken enorm tillgång naturen är. Och helt gratis, bara man vågar ge sig ut! Våra grupper och
aktiviteter är ett sätt att inspirera och ge modet att ta det första steget.

4 (26)
Jä rf äll a
Box 4126, 175 04 Järfälla
friluftsframjandet.se
4 (26)

STYRELSE/ORGANISATION
Styrelsen
Ordförande
Anna Nordlander
Vice ordförande
Ramin Rahmanzadeh
Sekreterare
Lisa Zakariasson
Kassör
Thomas Bryntesson
Styrelseledamot
Johanna Stehn
Styrelseledamot
Christoffer Gabrielson
Styrelseledamot
Eva Häggqvist (våren 2018)
Suppleant
Lena Mörrby-Sjöblom
Suppleant
Villen Öberg
Suppleant
Katarina Norén
Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden.
Revisorer
Revisor suppleant
Valberedning

Maria Eriksson och Gabriella Nilsson
Johanna Edemyr och Göran Sjöblom
Jenny Ahlford Bétend-Bon och Helen Grindberg
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Grenledare
Barnskridsko
Maggie Enberg Björkegren
Fjäll
Gabriella Nilsson
Långfärdsskridsko
Lena Mörrby-Sjöblom, Jörgen Schwartz
Snö (alpint, längd)
Anders Brodin, Ulrika Brodin
Skogsmulle och skogens värld
(Öppna skogsgläntan, Skogsknytte, Mulle, Ängsjödagen)
Annika Hjort
Vildmarksäventyr
(Strövare, Frilufsare, TVM, Äventyrliga familjen, mountainbike, naturparkour)
Åsa Pinner, Beata Gold
Bytesmarknad
Helena Roll, Conny Andersson
Kaféansvarig Rocksta
Sven-Erik Wahl
Stugfogde Rocksta
Sven-Erik Wahl
Webbansvarig
Thomas Bryntesson
Föreningsadministratör/Kanslist:
Telefon/mail
Bokföring
Inköp ledarkläder
Förråd/material
Kansli/material
Marknadsföring
Webb/OneDrive
FB
Instagram
I Ur och Skur

Ramin Rahmanzadeh
Anna Nordlander
Ramin Rahmanzadeh
Lena Mörrby-Sjöblom
Villen Öberg
Christoffer Gabrielson
Thomas Bryntesson
Lisa Zakariasson
Katarina Norén
Lena Mörrby Sjöblom
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FRILUFTSAKTIVITETER/VERKSAMHET
Skridskoskola
Våren 2018 fyllde vi söndagens första timme med nybörjare samt barn
som deltagit ett par terminer. Barnen delas in i mindre grupper utifrån
kunskaper och förutsättningar. Nybörjarna lär sig att ta sig fram, åka
slalom, göra ballonger och åka baklänges genom att göra som ekorren,
vifta på svansen. De äldre får utveckla skridskotekniken mer och mer ju fler år de är med.
Under söndagarnas andra timme utvecklar vi barnens skridskoteknik och fart genom mer
avancerade övningar och lekar. Övningar med boll och klubba ingår. Vi hade även denna
termin en kortkurs på tre gånger för vuxna och ungdomar. Kursen samlade både nybörjare
och de som ville fräscha upp gamla bortglömda kunskaper.
En lördag i februari bjöd vi in skridskoskolans deltagare med familjer, lokalavdelningens
gröna grupper till en skridskodag på Kungsängens bandyplan. Vi gjorde teknikbanor med
varierande svårighetsgrader. Det fanns även möjlighet att prova på bandyspel. Vid sidan av
isen erbjöd vi grillad korv och dryck samt information om vår skridskoskola.
Hösten 2018 startades upp med en ”komigångaktivitet” i Järfälla ishall. Vi bjöd också in
lokalavdelningens övriga ledare med familjer. Till vår stora glädje utökades ledarteamet med
en nyutbildad ledare (som startat från grunden i vår skridskoskola) samt en assistent. Vi har
även två yngre assistenter som på ett mycket bra sätt tar hand om de barn som behöver lite
extra. Vi har även denna termin samma koncept som våren med grupper på två tider. Under
hösten hade vi återigen en kortkurs för ungdomar och vuxna. Vi ser med stor glädje att
många av våra deltagare på vuxenkurserna vill lära sig åka eftersom deras barn tycker att det
är så roligt. Många av deltagarna kommer ursprungligen från andra länder där
skridskoåkning inte är så vanligt.
Fredagen den 14 december anordnade vi tillsammans med Järfälla HC och Järfälla kommun
ett skridskodisco. Ca 300 personer kom till ishallen under discots två och en halv timmar.
Härlig stämning på isen och på läktarna.
Ett stort varmt tack till våra ledare, hjälpledare/assistenter samt vår egen skridskoslipare.
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Maggie Enberg Björkegren
Grenledare
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Fjäll
Även i år arrangerade lokalavdelningen en höstresa med fjällvandring. Arrangemanget har
ett tryggt format för vandringsutmaningar på tre nivåer, busstransfer från Järfälla torsdag
eftermiddag, tre vandringsdagar i Bruksvallarna och halvpension på Bruksvallarnas Fjällhotell
med välplanerade kvällsaktiviteter. Hemresa på söndagens eftermiddag. Aktiviteten var även
i år fulltecknad med 58 deltagare i maj.
Den första dagens vandring gick till nya fjäll. Alla grupper vandrade från Tänndalen och
gjorde sedan några olika vägval söderöver mot Rödfjället eller längs med Svansjön mot sjön
Bolagen. Deltagarna fick fantisera om de fantastiska vyerna som utspelade sig söderut
eftersom molnbasen var låg och eftermiddagen bjöd på ett rikligt regnväder. Den som
missat att packa i vattentäta påsar fick god erfarenhet av hur bra, eller dåligt, ryggsäcken
fungera. Fjällhotellet var väl förberedda och hade startat upp extra torkrum och bastu i god
tid så att alla kunde torka sin utrustning och värma upp sig.
På lördagen utgick alla grupper från Ramundberget. Alla turer fick uppleva fjällen i fin
höstskrud. På söndagen gjorde vi kortare turer med utgångspunkt från hotellet mot
Kariknallen, Svalåns nedre flöden eller längs Byturen.
Efter dagsvandringarna spelade gitarrgruppen upp till gemensam allsång och After Walk.
Efter middagen på fredagskvällen berättade Sara Klockevold om lyssnandes konst och på
lördagskvällen utmanades alla i kluriga frågor i På Spåret under Gabriellas ledning och
Anders allvetande domslut. Sigge, Mimmi, Mårten och Ida serverade som vanligt god frukost
och middag. Tack till alla som deltog i resan!
Gabriella Nilsson
tillsammans med
Lena Mörrby Sjöblom, Johanna Edemyr och
Anders Westerberg
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Långfärdsskridskor
Årets nybörjarkurs i långfärdsskridsko samlade 25 deltagare: 23 vuxna och två barn på 7 och
10 år.
Kursen startade med en teorikväll då vi gick igenom ryggsäckens betydelse, utrustning och
iskunskap. Vår första praktik hade vi på Mälaren med start Ryssgraven. Deltagarna övade
skridskoskär på vägen ut mot Ängsjöfjärden där det fanns nyare is och en stor vindbrunn
som man kunde gå nära och pika vid. Kursens andra praktik hölls på Säbysjön en regnig
söndag. Förutom åkteknik övade vi paråkning, kollon åkning och bogsering.
Utöver kursverksamheten genomfördes några turer i vårt närområde.
Utbildning av en ny ledare påbörjades.
Tack till alla ledare som gör det möjligt att genomföra vår skridskoverksamhet.
Lena Mörrby Sjöblom och Jörgen Schwartz
Grenledare
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Snö (alpint och längd)
Skidskolan kom igång som planerat vecka 4. Sammanlagt
hade vi 84 elever (78 barn och 6 vuxna). Vi var 8 instruktörer
och 7 assistenter. Under året utbildade sig 4 instruktörer
(utbildning 1). Vår skidskoleavslutning, med “Rymden” som
tema, var mycket uppskattad.
Håkan Karlsson (regionala utbildningsteamet) har ställt upp och gett 3 clinics med
sammanlagt 15 deltagare (instruktörer och assistenter).
Vi arrangerade också två kurser i längdskidor för vuxna. Kurserna (4 lektioner a 90 minuter)
var fullbokade (17 deltagare). David Finch ansvarade för kursen. David är numera även del av
utbildningsteamet för längdskidor.
Tillsammans med Järfälla kommun var vi också aktiva i ”Alla på snö” som anordnas för alla
10-åringar av Svenska skidförbundet och Friluftsfrämjandet och i Järfälla äger rum i Bruket.
Eleverna får testa slalom, snowboard, längdskidor och löpskytte.
Vi hade också två stycken mycket trevliga ledarträffar.
Anders och Ulrika Brodin
Grenledare

11 (26)
Jä rf äll a
Box 4126, 175 04 Järfälla
friluftsframjandet.se
11 (26)

Skogsmulle och skogens värld
Under 2018 kunde vi erbjuda våra medlemmar Öppna skogsgläntan, Knytte och Mulle, men
tyvärr inte Skogsknopp (barn 2–3 år).
Öppna skogsgläntan (barn 0–2 år)
Under 2018 hölls Öppna skogsgläntan både vid Säby Gård och i Skälby. Öppna skogsgläntan
är Friluftsfrämjandets verksamhet för de allra minsta (0–2 år), som vänder sig till
föräldralediga och deras barn. Vi letar utlagda gosedjur längs en liten bana i skogen och
sjunger om varje djur. Efter sångstunden är det fika och fri lek för barnen, ungefär som på
öppna förskolan fast utomhus. En mysig stund för föräldrar och barn med möjlighet att
träffa nya vänner!
Skogsknytte (barn 3–4 år)
Knyttebarnen har under 2018 lekt vattenlekar, tillverkat talgbollar till fåglar, lagat mat på
stormkök, utforskat blommor och andra växter och fikat på sin knytteplats. Barnen fick också

komma till Rockstastugan för att naturpyssla.
Mulle (barn 5–6 år)
Mullebarnen har bland annat satt upp vindskydd, lekt skattjakt, grillat pinnbröd, lagat
potatisplättar och poppat popcorn över öppen eld samt haft Mulle på besök. Ett av tillfällena
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fick barnen testa på naturparkour. tränat på knopar, täljt med potatisskalare, lagat mat på

stormkök. Barnen har också övat kartläsning och gått äventyrsstig med siffertema.
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Ängsjödagen
I maj varje år anordnas Ängsjödagen i Ängsjö Friluftsområde av Ängsjö Vänner.
Friluftsfrämjandet Järfälla deltar och bidrar med att ordna pinnbrödbakning, Mullestig och
kanotpaddling. Även 2018 var Ängsjödagen väldigt lyckad med vackert väder och många

besökare som fick uppleva naturen tillsammans med oss!
Annika Hjort
Grenledare
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Vildmarksäventyr
Strövare (7–9 år)
Under våren hade vi två strövargrupper. Till hösten fick vi en ny grupp, en nystartad med
barn från bland annat I Ur och Skur Skogsbacken. Grupperna har under året träffats på
många olika platser både i och utanför kommunen. På träffarna har vi vandrat och lärt känna
naturen bättre. Vi lär oss laga mat både på stormkök och murikka och lärt oss hantera kniv.
Några av grupperna har haft Halloweentema med reflexbana och introduktion till sjukvård
och allemansrätten. Under hösten har vi fått en ny ledare som gått grundutbildning.
Frilufsare (10–12 år)
Under våren hade vi två frilufsargrupper. De har bland annat gjort hinderbanor, vandrat på
Järvafältet och i Tyresta, testat MTB och orientering, spanat på fåglar i Hjälstaviken och övat
på samarbete. Även här har grupperna lagat mat och jobbat övat på Första hjälpen. En av
grupperna har pratat om hur skogen ser ut efter bränder och besökt ett brandhärjat område
i Granskog. De flesta grupperna har övernattat i tält eller vindskydd på olika platser i
närområdet.

TVM (13 år +)
Vi har inte haft någon aktiv grupp under 2018. Däremot har vi en utbildad TVM-ledare i
Lokalavdelningen och förhoppningsvis kommer vi kunna ha en TVM-grupp under våren
2019.
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Äventyrliga familjen
Äventyrliga familjen har bland annat cyklat vid Rösaring, lagat mat, vandrat och tittat på
tranor.
MTB
Under våren, vid fyra tillfällen, träffades ca åtta barn i åldrarna 7-12 år och cyklade på
Järvafältet. Det blev en del fightandes med myggorna som inte riktigt ville samsas om
området, men utöver det så hade vi kul och lärde oss massor. Vi testade olika stigar, cyklade
över stenar och uppför och nedför backar. Självklart så övade vi på att sladda också.
Under hösten så gästspelade vi på en av strövargruppernas tillfällen och testade MTB
tillsammans. Det var en vacker och solig höstdag med skogsstigar, spänger, gupp,
balansövningar och så kämpade vi oss upp för ett berg för fika!
Naturparkour
Under året har vi haft en nystartad grupp med naturparkour och den utbildade ledaren har
även haft aktiviteter inom frilufsargrupperna.

Beata Gold och Åsa Pinner
Grenledare
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I Ur och skur
Under 2018 har vi på förskolan bedrivit verksamhet med ca 80 barn i åldrarna 1 till och med
5 år där vi arbetar utifrån I Ur och Skurs mål med läroplanen som grund.
Förskolan I Ur och Skur Skogsbacken strävar efter att varje barn:
•

Utvecklar intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla

•

Utvecklar kunskap om en hållbar livsstil

•

Utvecklar kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten

•

Får stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen

•

Får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen

•

Får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv

Alla barn ges möjlighet att få gå till skogen minst en dag i veckan året runt. Vi stegrar
utmaningarna för barnen med stigande ålder och tidigare erfarenheter. Det kan t.ex. vara
våra friluftsdagar, heldagar i skogen med medhavd lunch och mellanmål, skidskola och
skridskoskola. Våra äldsta barn ges möjlighet att få lära sig om naturis och prova på att
använda isdubb och livlina.
Förutom skogen har vi en fantastisk gård som erbjuder många möjligheter och utmaningar
under utevistelsen. Under året har vi även arbetat mycket med våra innemiljöer för att
kunna erbjuda ett komplement till utemiljön för ett lustfyllt lärande som pågår både ute och
inne.
Vi på I Ur och Skur Skogsbacken arbetar aktivt med att våra familjer ska vilja bli medlemmar i
friluftsfrämjandet. Som en del i vårt engagemang för ”friluftsliv för alla” betalar förskolan
barnens medlemsavgifter under 2018. Vi tror att det på sikt kan generera fler
familjemedlemskap i vår lokalavdelning. Vi jobbar aktivt för att ge möjlighet till intresserade
föräldrar att starta t.ex. vildmarksgrupper med de barn som slutar förskolan. Förskolans
pedagoger deltar i Friluftsfrämjandets utbildningar kontinuerligt.
Lena Mörrby Sjöblom, I Ur och Skur Skogsbacken, Wåga & Wilja AB
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Bytesmarknad
2018 års bytesmarknad hölls den 19 november på fritidsgården Träffen i Viksjö. Det var för
året nya grenledare men många erfarna funktionärer så allt flöt på bra. Nytt var även
möjligheten att skänka osålda varor till Järfälla kommuns Sportotek där allmänheten kan
låna sport- och fritidsutrustning. Detta var mycket uppskattat av alla parter. Då möjligheten
fanns att på förhand anmäla att osålda varor skulle skänkas och pengar betalas ut via swish
minskade kön till redovisning och utbetalning avsevärt. Totalt såldes 689 varor av 1116
inlämnade från 94 säljare. En faktor som kan ha påverkat antalet inlämnade varor och
köpare negativt är den nyöppnade secondhandbutiken Sportboden som slog upp portarna i
Viksjö centrum i september.

Helena Roll och Conny Andersson
Grenledare
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Kansliet
För 2018 har kansliuppgifterna fördelats på administrativa grenledare i enlighet med vår
ambition.
Friluftsfrämjandets webb, där vi nu sköter alla aktiviteter och närvarorapportering är en
viktig nyckel till att möjliggöra detta då ledarna själva kan administrera sina aktiviteter.
Dessutom är web-betalning i samband med anmälan till våra aktiviteter mycket viktig och
det har inneburit färre transaktioner att hantera ekonomiskt samt nu sker
betalningsavprickningen automatiskt i systemet.
Under året har såväl telefon/mejl som Facebook, bokföring och inköp sköts av olika personer
med gott resultat. Även nya områden som tex ansvar för förråd, kansli, marknadsföring,
Instagram har delats ut under året. Styrelsen utvärderar vilka olika administrativa grenledare
som behövs för 2019.
De områden som vi väljer att ha kan hanteras av såväl personer i styrelsen som övriga
medlemmar.
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Rockstastugan
Café
För att kunna hålla caféet öppet är vi beroende av hjälp från våra medlemmar. Vår ambition
är att hålla caféet öppet varje söndag under terminstid men på grund av brist på cafévärdar
har vi inte lyckats nå upp till detta. Under vårterminen har caféet varit öppet 10 och under
höstterminen 14 söndagar. Systemet med att få förtur till skidskolan/tidigare insläpp till
bytesmarknaden har även erbjudits under detta år och varit lyckat framförallt under hösten.

Stugfogden rapporterar
Stugan har varit uthyrd och använts för våra egna aktiviteter, både av barngrupper och för
ledaraktiviteter vid 19 tillfällen, för dagsbesök och övernattning. Bland de som hyrt vår stuga
finns bland annat scoutkårer, skolor, sportföreningar och andra lokalavdelningar.
Under året har inga större förändringar eller arbeten gjorts, varken på sortimentet eller på
själva stugan. Vi har fortsatt på den tidigare linjen med sopsortering och då alternativ finns
försöker vi köpa in och erbjuda ekologiska varor.
Har du några tips eller några idéer på förbättringar, det kan vara allt från sortimentet till
stugans inredning hör då av dig till stugfogden!
Sven-Erik Wahl
Caféansvarig och stugfogde
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Förtjänstmärken under året
Under året har följande utmärkelser förtjänats:
Förtjänstmärke 3 år
Magnus Zakariasson, Simon Oscarsson, David Finch, Malin Bosell, Åsa Pinner, Camilla Stolt,
Mona Jansson, Johan Sterne, Jens Arenhill
Silver 7 år
Jennifer S:t John, Jonas Björkman, Anna Nordlander
Guld 11 år
Johanna Edemyr
Stora förtjänstmärket 15 år
Gabriella Nilsson
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FRILUFTSAKADEMIN/UTBILDNING
FF Grundutbildning ledare
Barmark
Skridsko
Långfärdsskridsko
Alpin intro
Alpint steg 1

5 deltagare
1 deltagare
1 deltagare
4 deltagare
4 deltagare

Fortbildning för befintliga ledare
Fortbildning inberäknar såväl fortbildning inom grenen som övrig
fortbildning, som till exempel steg 2, 3, 4 och första hjälpen.
Barmark

9 ledare

Friluftsfrämjandet ordnar dessutom Ledarveckor för alla aktiva
ledare och deras familjer. Dessa äger rum v 2 (vinteraktiviteter) och v
27 (sommaraktiviteter) i Idre. Under vinterveckan deltog ett par av
Järfällas ledare och under sommarveckan deltog flera ledare med
deras familjer i de olika aktiviteterna och fortbildningarna. En gemensam tältning vid
Nipfjället ordnades också för Järfällas ledare. Under hösten ordnades också ytterligare en
fortbildningshelg i Isaberg kallad Utblick där några ledare också deltog.
Certifieringar
Alpint har certifieringar innan nästa utbildningssteg får påbörjas.
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MEDLEMMAR
Antalet aktiva medlemmar 2018-09-30* var 1376 personer. En ökning med 3,6%.
Antal
medlemmar
Vuxen
26 år Ungdom
13-25 år
Barn
0-12 år

Typ av
medlemskap

Antal
medlemmar

Enskilt

163

Familj

470

Grupp

16

Heders

1

Enskilt

13

650

134

592

Familj

121

Enskilt

170

Familj

336

Grupp

86

(varav 244 familjer)

1376
*Vi har valt att följa medlemsåret
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ÅRSREDOVISNING
Resultaträkning

2018-01-01
–
2018-12-31

Intäkter

2018-01-01
–
2018-12-31

2017-01-01
–
2017-12-31

Budget

Medlemsavgifter

68 249

75 000

76 608

Deltagaravgifter

440 176

475 000

458 195

Övriga intäkter

16 440

5 000

7 990

119 925

104 000

104 572

12 582

18 000

20 430

657 372

677 000

667 795

-93 394

-92 000

-54 250

Ledarvård/ledararvoden/profilkläder

-171 581

-130 000

-78 632

Grenkostnader

-371 691

-365 000

-325 141

Kansli/Personal

-48 457

-85 500

-116 037

Summa kostnader

-685 123

-673 000

-573 960

-27 751

4000

93734

-4 058

-4,000

-4056

-31 807

0

89679

Försäljningsintäkter
Bidrag
Summa intäkter
Kostnader
Ledarutbildning

Rörelseresultat
Finansiella kostnader
Årets resultat

Tilläggsbeslut på årsmötet 2018
1 Vidareutveckling av verksamheten: 40 000kr – använt till extra utbildningar i framförallt skidor
2 Investering i Rockstastugan 50 000kr – ej använt
Styrelsen föreslår att redovisad förlust av 31 807 kr tas från eget kapital.
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Balansräkning

2018-12-31

2017-12-31

Tillgångar
SE-Banken

390 842

394 899

Plusgirot

686 923

586 551

0

0

Skattekonto

805

805

Izettle

342

342

1 078 912

982 596

Eget kapital

882 872

793 193

Årets resultat

-31 807

89 679

Förinbetalda
deltagaravgifter

121 730

71 159

Kortfristig fordran

Summa tillgångar
Skulder

Förutbetalda intäkter

8 500

Upplupna
ledararvoden

66 000

Upplupna kostnader

30 812

-2

Upplupna soc avgifter

0

14,202

Personalskatt

0

13,560

805

805

1 078 912

982 596

Skattekonto
Summa skulder & eget
kapital
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