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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

”Det är inte alltid det starkaste släktet som överlever, inte heller den begåvade. Det är den 
som är anpasslig nog till förändring.” Charles Darwin 

COVID-19, folkhälsa, social distansering samt friluftsliv har varit bland de mest 
omdiskuterade samtalsämnena i Sverige det senaste året. Oavsett ålder har vi alla varit 
berörda av pandemin som förändrat vårt levnadssätt och som tragiskt nog skördat ohyggligt 
många liv i Sverige och runtom i världen. Folkhälsan fick sig en rejäl omgång då människor 
fastnade i fysisk begränsning och psykisk påfrestning till följd av att ha stannat hemma i 
månader. 

Enligt Charles Darwin är förändring en förutsättning för överlevnad i svåra tider. Människan 
är i grunden skapad för rörelse under frihet och mår bäst av att hålla sig fysiskt aktiv, andas 
in den friska utomhusluften och få sinnesro av naturens stillhet, under bar himmel. 

Pandemin, långvariga restriktioner och social distansering har medfört en stor förändring i 
folks beteende, från att vara stillasittande framför TV, datorn eller mobilen så har de sökt sig 
till naturen där de egentligen mår bäst! Handelns statistik över mångdubblade antalet sålda 
friluftsartiklar kan intyga denna förändring bland folk. Förändringar har även nått oss på 
Friluftsfrämjandet då vi tillsammans sett till att hitta bästa möjliga sätt att hålla igång våra 
verksamheter för barn och ungdomar, förstås i linje med råd från Folkhälsomyndigheten. 

Under 2020 har styrelsen satsat resurser på rekrytering och utbildning för våra nya ledare 
samt fortbildning för våra befintliga ledare. Styrelsearbetet har nästan helt övergått till 
digitalt vilket innebär viss utmaning när det gäller att använda nya tekniken! 

Skridskodiscot liksom Bytesmarknaden 2020 fick ställas in då hälsoriskerna vägde mera än 
nyttan. Skridskoskolans aktiviteter hölls enbart för de yngsta barnen och inga vuxna släpptes 
in. Vandringar i Bruksvallarna har anordnats med två bussar i stället för en för att hålla 
avståndet och visst har det kostat en slant extra att hålla verksamheten igång, men som 
styrelsen anser är värt att fortsätta satsa på. 

Styrelsen ämnar nå ut till alla i Sverige genom ytterligare satsningar på vår websida samt 
ledarforumet för att förmedla Friluftsfrämjandets budskap: ”vårt arbete för ett tillgängligt 
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friluftsliv för alla”. Satsningar på fortsatt ökad trygghet för våra medlemmar görs genom att 
begära att barn- och ungdomsledare samt hjälpledare uppvisar utdrag ur 
belastningsregister. Det ingår också i våra ledarrutiner att skapa en säkerhetsplan för varje 
gren innan en aktivitet genomförs.  

Andra förändringar som styrelsen kommer att arbeta med är smidigare hantering av 
medlemsinbetalningar som tidigare stött på problem vid återbetalningar p.g.a inställda 
kurstillfällen som t.ex. utebliven snö och ingen skidskola 2020. 

Vi ska tillsammans arbeta för att uppnå Friluftsfrämjandets strategi 2030 som går ut på att 
öka medlemsantalet till 150 000 och Ledarantalet till 20 000. Detta bl.a. genom följande 
organisatoriska prioriteringar:  

1. Friluftsakademin 
2. Kommunikation 
3. Digitalisering 
4. Organisation 
5. Finansiering 

Med förhoppning om en snar COVID-19-fri värld, vill jag tacka alla ni ”Frilufts-eldsjälar” vars 
samlade ideella arbete gynnar friluftslivet och folkhälsan i hela Sverige. 

Låt äventyret börja! 

Ramin Rahmanzadeh, Ordförande Friluftsfrämjandet Järfälla 

 

 

 

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. Naturen är 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. 
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STYRELSE/ORGANISATION 

Styrelsen 

Ordförande    Ramin Rahmanzadeh 
Vice ordförande   Ola Listh 
Sekreterare    Karin Hermansson 
Kassör    Anna Nordlander  
Styrelseledamot  Jenny Ahlford Bétend-Bon 
Styrelseledamot   Camilla Stolt 
Styrelseledamot   Lisa Zakariasson 
Suppleant    Henrik Öström 
Suppleant    Thomas Bryntesson 
Ungdomsrepresentant  Hedvig Olofsson 
Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden. 

Revisorer    Gabriella Nilsson och Anna Montelin 
Revisor suppleant   Göran Sjöblom och Johanna Edemyr 
Valberedning Anna Kolmert & Åsa Pinner 
 
 

 
  



 

  6 (23) 
Järfäl la 

Box 4126, 175 04 Järfälla 

friluftsframjandet.se 

6 (23) 

Grenledare 

Barnskridsko     Maggie Enberg Björkegren 
Vandring – fjäll och lågland  Gabriella Nilsson 
Långfärdsskridsko   Lena Mörrby Sjöblom, Jörgen Schwartz 
Snö (alpint, längd)    Anders Brodin, Ulrika Brodin 
Skogsmulle och skogens värld  Annika Hjort 
(Öppna skogsgläntan, Skogsknytte, Mulle, Ängsjödagen)  
     
Vildmarksäventyr  Åsa Pinner 
(Strövare, Frilufsare, TVM, Äventyrliga familjen, mountainbike, naturparkour)  
  
Bytesmarknad   Helena Roll, Conny Andersson 
Kaféansvarig Rocksta    Sven-Erik Wahl 
Stugfogde Rocksta    Sven-Erik Wahl 
 
Föreningsadministratör/Kanslist:   
 Telefon/mail   Ramin Rahmanzadeh 
 Bokföring   Anna Nordlander 

Inköp ledarkläder Annika Hjort  
 Förråd/ Kansli/ material  Henrik Öström 
 Marknadsföring  Jenny Ahlford Bétend-Bon 
 Webb   Hedvig Olofsson 

OneDrive   Karin Hermansson 
 Facebook/Instagram  Lisa Zakariasson 

ApN Maggie Enberg Björkegren 
 Medlems- resp ledarbrev  Jenny Ahlford Bétend-Bon 
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FRILUFTSAKTIVITETER/VERKSAMHET 

 

 

 

Skridskor 

Våren 2020 fyllde vi söndagens första timme med nybörjare samt barn som deltagit ett par 
terminer. Barnen delas in i mindre grupper utifrån kunskaper och förutsättningar. 

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 kurs för vuxna och ungdomar. Kursen samlade både nybörjare 
och de som ville fräscha upp gamla bortglömda kunskaper. Många av deltagarna kommer 
ursprungligen från andra länder och har aldrig åkt skridskor förut. Vilket mod att börja som 
vuxen! 

Vi fick besök av journalist och fotograf som skrev en fin artikel om vår vuxenskridskoskola för 
tidningen Friluftsliv.  
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Familjeaktivitet på Kungsängens bandyplan 

En lördag i februari bjöd vi in skridskoskolans deltagare med familjer, lokalavdelningens 
gröna grupper samt övriga intresserade 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 2020 bytte vi kursdag till lördag. Första timmen, nybörjare i två grupper. Andra 
timmen fylldes av ”fortsättare” och en mer avancerad grupp.  Tyvärr fick vi ställa in 
vuxenkursen pga. rådande Covid-19-restriktioner. 

Många barn är med från dem är fem år tills de är i tolvårsåldern. Det är så roligt för oss att 
vara med om barnens utveckling från de första ”pingvin” stegen tills de behärskar översteg 
både framåt och bakåt. 

Ett stort varmt tack till våra ledare, hjälpledare/assistenter samt vår egen skridskoslipare. 

Maggie Enberg Björkegren  
Grenledare   
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Vandring – fjäll och lågland 
 
Låglandsvandring 

Årets vandringar startade i april med en första tur från Kallhäll via Stäketsön till Kungsängen. 
Sedan dess har vi genomfört nio vandringar, bland annat längs Upplandsleden, Upplands 
Bro-leden och Sörmlandsleden. Många av turerna har haft något tema, såsom yogavandring, 
handarbetsvandring eller kulturvandring. Utöver det passar vi förstås alltid på att titta på 
växter, djur och spår i naturen – av till exempel inlandsisens eller människors framfart. Vi 
delar med oss av egna kunskaper och uppmuntrar deltagarna att dela med sig av sina. 

Två vandringar valde vi att inte genomföra på grund av covid-19-pandemin: allhelgonaturen 
som skulle kräva att hela gruppen nyttjade kollektivtrafik och grötvandringen som innebar 
mathantering för en större grupp deltagare. 

Vi har under året guidat cirka 100 deltagare på våra turer, som alla varit så gott som 
fullbokade. Under hösten utbildades tre nya ledare, vilket gör att vi nu är väl rustade för att 
möta en fortsatt hög efterfrågan på vandringar. 

Vi tackar alla våra deltagare som följt med oss på våra turer och ser fram emot ett nytt 
spännande vandringsår. 

Lena Mörrby Sjöblom, Karin Hermansson, Anna Nordlander, Lisa Zakariasson och Gabriella Nilsson 
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Fjällvandring  

Trots pågående pandemi kunde en höstresa med fjällvandring till Bruksvallarna genomföras 
nästan på samma sätt som tidigare. Den viktigaste förändringen var att deltagarna fick 
fördela sig på två bussar istället för en för resan till och från Bruksvallarna. De tidigare 
kvällsarrangemangen fick ställas in för att minska risk för trängsel. De mer närliggande 
fjällområdena valdes för vandringar för att minska busstransporter så mycket som möjligt 
och vandringsledarna försökte göra mer trygga och lugna vägval för att minska risken för 
symptom som skulle kunna jämföras med Covid-19. Aktiviteten var även i år fulltecknad 
under våren. Totalt omfattade resan 48 deltagare och ledare. 

Den första dagens vandring gjordes i ett nytt område för resan. Deltagarna startade utanför 
hotellets entré och vandrade gemensamt mot Bruksvallarnas by och passerade gruvgubben 
där alla delade in sig i tre grupper för att sedan fortsätta till Vallarfjället norr om 
Bruksvallarna. Vandringen bjöd på fina vyer över Mittåns dal. Vädret gav tillfälle att testa hur 
bra regnkläderna fungerade och på fjälltoppen, 983 m, gällde det att hålla i vantar och 
mössor så att de inte blåste bort. Vandringen hem gick över vacker fjällhed tillbaka till 
hotellet. Fjället hade denna höst många vackra färger som inspirerade till fotografering och 
många bilder hem till vänner och familj. 

På lördagen utgick alla grupper från Walles fjällhotell och de tre grupperna gick alla mot 
Hästkläppen och några vidare mot Skenören för ytterligare en toppbestigning. Bättre väder 
under eftermiddagen gav tillfälle till fikapauser i solsken.  

På söndagen gjordes kortare turer med 
utgångspunkt från hotellet mot 
Kariknallen och ner till Flon. Sigge, Mimmi, 
Mårten och Ida serverade som vanligt god 
frukost och middag. Tack till alla som 
deltog i resan och så väl hanterade den 
nya situationen!  

Gabriella Nilsson, Lena Mörrby Sjöblom, 
Johanna Edemyr och Anders Westerberg 
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Långfärdsskridskor  

Årets nybörjarkurs i långfärdsskridsko samlade 15 deltagare. Kursen startade med en 
teorikväll i Viksjöskolan då vi gick igenom ryggsäckens betydelse, utrustning och iskunskap. 
Vår första praktik hade vi på Östermalms idrottsplats där vi övade på åkteknik och de som 
önskade fick hjälp med linans infästning på ryggsäcken. 

Vi fick sedan vänta till början av februari innan vi kunde genomföra något som liknade en 
praktik på sjöis. På Säby sjöäng (översvämmad hästhage) kunde vi träna på att pika, 
åkteknik, kolonnåkning, paråkning. Vi gjorde även en mycket kort tur på Säbysjöns 
uttunnande is. Den turen blev kort på grund av isens kvalité. 

Några ordinarie turer kunde inte genomföras denna säsong. Det medförde också att 
ledarutbildning steg 2 (praktik) för två blivande ledare inte kunde genomföras vilket är en 
förutsättning för att slutföra utbildningen i steg 3. Hoppas detta kan genomföras under2021. 

I oktober deltog fyra ledare på en teknikhelg i Örebro. 

På grund av Covid-19 genomfördes höstens ledarträff via Teams. 

Inför 2021 lämnar Lena Mörrby uppdraget som grenledare. 

Tack till alla ledare som är redo att ta emot deltagare bara isen finns! 

Lena Mörrby Sjöblom och Jörgen Schwartz, Grenledare 
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Snö (alpint och längd) 
i samarbete med Studiefrämjandet 

Skid- och längdskidskolan ställdes tyvärr in p.g.a. snöbrist säsongen 2019/2020. 

Under året vidareutbildade en person sig till steg 4, en till steg 1, 2 gick introkursen och 1 
grenledaren var med på årets grenledarutbildning. 
Tack vare utbildningarna har vi ett bra instruktörsläge inför säsongen 2020/2021. 

Vi hade en ledarträff. 

Anders och Ulrika Brodin 
Grenledare  

 

Bytesmarknad 
Bytesmarknaden blev tyvärr inställd på grund av Coronasituationen. Vi arbetade ett tag för 
att kunna genomföra en mindre intern marknad men i och med hårdare restriktioner blev 
även denna inställd. För att ändå underlätta bytande av utrustning skapade vi en 
facebookgrupp för ändamålet. 

Helena Roll och Conny Andersson 
Grenledare 

 

Ängsjödagen 

På grund av coronapandemin ställdes Ängsjödagen 2020 in.  
 
Annika Hjort 
Grenledare Skogsmulle och skogens värld 
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Skogsmulle och skogens värld 

År 2020 var ett speciellt år men vi är väldigt glada över att ha kunnat hålla igång vår 
verksamhet större delen av året. Vi erbjöd våra medlemmar Skogsknopp, Skogsknytte och 
Skogsmulle. Vi hade ingen Öppna skogsgläntan detta år. 
 
Skogsknopp (barn 2-3 år) 
Vi startade två nya Knopp-grupper under året för de minsta barnen, båda vid Säby gård. 
Barnen älskar att upptäcka naturen tillsammans med ledaren och sina föräldrar, de fick 
prova att använda lupp och lyssna på fåglar, samla fina saker som löv och kottar samt fika så 
klart. 

Skogsknytte (barn 3–4 år)  
Knyttebarnen i Kallhäll och vid Säby gård fick gå över stock och sten längs ett rep, grilla korv 
och höra den nya Mullesagan. Barnen fick prova på Halloweenjakt, testa en hinderbana och 
samla skogens skatter. Lek, sång och fika hör varje träff till! 

Mulle (barn 5–6 år) 
Vi har haft två Mulle-grupper under året, en i Lövsta och en vid Säby gård. Barnen har fått 
prova på tipspromenad, skapa mandalas med naturmaterial och ligga på marken och titta på 
Mulle-TV. En av höjdpunkterna var mörkermulle en vardagkväll med reflexbana och 
pannlampor hela vägen till Mulleplatsen där det bjöds på blåbärssoppa. Sista tillfället innan 
jul hade Mulle hängt ut presenter i skogen längs ett rep mellan träden.  

Den ena gruppen skall bli Strövare till våren. 

Annika Hjort 
Grenledare Skogsmulle och skogens värld 
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Vildmarksäventyr  
Under det här märkliga året har det skett några mindre förändringar i vildmarksgruppen. På 
vårterminen bestämde sig en av våra grupper för att ta en paus. Pausen blev permanent 
men barnen fick plats i andra grupper. Ledarna sögs under hösten upp av en annan grupp 
som behövde förstärkas. 

Eftersom vi inte fick något tillskott från Mulle under året blev nettot för minus en grupp för 
Strövare/Lufsare. Äventyrliga familjen hade fortsatt paus. Under året har vi haft 7 aktiva 
grupper i Vildmarksäventyr med totalt ca 60 barn och ett tjugotal ledare. 

Vår parkourgrupp hade aktivitet i Kungsängen under våren men även de beslutade att ta 
paus under hösten. 

Bara för att våra cykel- och parkourgrupper har uppehåll har det inte varit tomt på sådana 
aktiviteter. Både parkour- och cykelledare har lånats in i grupper där de har haft aktivitet. 
Och vårt senaste tillskott på ledarfronten – en kanadensarledare – hade en paddelaktivitet 
med sin grupp. 

Förutom den här typen av lyckade samarbeten har vi ”som vanligt” vandrat, täljt, campat, 
tittat på naturen och lagat mat. Det vi hade planerat gemensamt för grupperna, bl.a. vår 
årliga prova-på kanot på Ängsjödagen, blev dessvärre inte av under året, vi tar nya tag 
framöver, planerna och idéerna finns kvar. 

Under året har vi också haft våra första digitala ledarmöten. Det var succé, sällan har det 
varit så många deltagare på mötena. Detta skall i framtiden bli vår melodi! 

Åsa Pinner, grenledare Vildmarksäventyr 
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I Ur och skur 

Under 2020 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 på knopp, Knytte eller Mulle 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. Vi har en stor odlingsyta på 
gården där barn och pedagoger tillsammans odlar grönsaker, frukt och bär. Barnen får även 
möjlighet att plocka bär och svamp som vi tillsammans tillagar.  

Under våren och hösten har de äldre barnen 3-5 år tillsammans med sina pedagoger 
tillbringat hela dagarna utomhus, på gården och i skogen med tanke på Covid-läget. 

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 2020. 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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Kansliet 

2020 har varit ett annorlunda år, då Styrelsen har övergått till att arbeta allt mer digitalt. 
Efter det konstituerande mötet i mars har pga pandemin alla möten hållits digitalt för att 
möjliggöra för alla att delta oavsett resväg eller om man tillhör en riskgrupp. Pandemin har 
också lett till att årsmötet 2021 hålls digitalt i Teams. 

Kansliuppgifterna har även 2020 fortsatt fördelats på administrativa grenledare i enlighet 
med vår ambition. Likaså har uppgifter som telefon/mejl, bokföring, inköp, kommunikation i 
sociala medier och inrapportering till kommunens ApN skötts av olika personer.  

Styrelsen utvärderar vilka olika administrativa grenledare som behövs för 2021. De områden 
som vi väljer att ha kan hanteras av såväl personer i styrelsen som övriga medlemmar. 

Friluftsfrämjandets webb, där vi sköter alla aktiviteter och närvarorapportering digitalt är en 
viktig nyckel till att möjliggöra ett kansli utan någon anställd personal, då ledarna själva kan 
administrera sina aktiviteter. Dessutom är webbetalning i samband med anmälan till våra 
aktiviteter mycket viktig då den avsevärt förenklar ekonomihanteringen.  

Styrelsen lämnade i mars 2020 svar på en remiss om avfallsplan för SÖRAB-kommunerna, 
där vi bland annat underströk vikten av lättillgängliga avfallsstationer för att underlätta för 
människor som är ute i skog och mark att lägga sitt avfall på rätt ställe.  

Slutligen har styrelsen påbörjat ett arbete med att föra över allt material och alla dokument 
från nuvarande lagringsutrymme OneDrive till en ny SharePoint-yta i Microsoft Office 365, 
ett verktyg som tillhandahålls genom Friluftsfrämjandet Riks. 
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Rockstastugan 
 
Café 

Vår stuga är en pärla där den ligger så fint vid Säbysjöns nordvästra strand. Söndagscaféet 
uppskattas mycket av besökarna och alla är så tacksamma för att vi har öppet. 

För att kunna hålla caféet öppet är vi beroende av hjälp från våra medlemmar. Vårterminen 
inleddes med att hålla stugan öppen en tisdag under sportlovet. Ambitionen var sedan att 
hålla öppet på söndagarna. Men på grund av brist på cafévärdar lyckades inte detta. Sedan 
kom Coronapandemin. Vi hade öppet vid ett par tillfällen med Coronarestriktioner såsom 
uppmaning om avstånd och handsprit. Vi hade även förberett en plexiglasskiva för 
serveringsluckan men den kom inte till användning. Efter styrelsens beslut är 
caféverksamheten tills vidare stängd. 

Stugfogden rapporterar 

Utöver söndagscafé har stugan varit uthyrd för dagsbesök samt övernattning och använts för 
våra egna aktiviteter vid ett handfull tillfällen. Några bokade övernattningar har senare 
avbokats pga. Corona. De som hyrt vår stuga är scoutkårer, skolor, kommuner, företag. 

Under året har inga större reparationer eller arbeten gjorts. En elektrisk braskamin har 
införskaffats för att höja mysfaktorn. 

Har du några tips eller några idéer på förbättringar, det kan vara allt från sortimentet till 
stugans inredning eller hur vi ska få våra medlemmar att ställa upp och hjälpa till. Hör då av 
dig till stugfogden! Och så hoppas vi naturligtvis att livet ska återgå till det normala så vi kan 
ha caféet öppet igen. 

Sven-Erik Wahl 
Caféansvarig och stugfogde  
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Förtjänstmärken under året 

Under året har följande utmärkelser förtjänats: 
 
Förtjänstmärke 3 år 
Anna Ahlström 
Annika Hjort 

Silver 7 år 
Beata Gold 

Guld 11 år 
Lars Persson Trotzig 
Sven-Erik Wahl 
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FRILUFTSAKADEMIN/UTBILDNING 

FF Grundutbildning ledare 

Barmark  7 deltagare 
Vandring  3 deltagare 
Alpint steg 1  3 deltagare 
 

Fortbildning för befintliga ledare 

Fortbildning inberäknar såväl fortbildning inom grenen som övrig fortbildning, som till 
exempel steg 2, 3, 4, klätterkort och första hjälpen. 
 
Barmark   10 ledare 
Vandring  3 ledare 
Skridskor  2 ledare 
Långfärdsskridskor 4 ledare 

Certifieringar 

Alpint har certifieringar innan nästa utbildningssteg får påbörjas. 
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MEDLEMMAR 
 
Antalet medlemmar 2020-09-30* var 1280 personer. En minskning med 3,2 procent. 
  

Antal 
medlemmar 

Typ av 
medlemskap 

Antal 
medlemmar 

 

Vuxen 
26 år -  

 
 

643 

Enskilt 177  
Familj 451 (varav 229 familjer) 
Grupp 14  
Heders 1  

Ungdom 
13-25 år 

 
143 

Enskilt 15  
Familj 128  

Barn 
0-12 år  

 
494 

Enskilt 127  
Familj 273  
Grupp 94  

 
 

1280 
  

 

*Vi har valt att följa medlemsåret 
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ÅRSREDOVISNING 
 

 
 
 
Tilläggsbeslut på årsmötet 2020  
1 Vidareutveckling av verksamheten: 40 000kr – ej använt 
2 Investering i Rockstastugan 50 000kr – ej använt 
 
Styrelsen föreslår att redovisat överskott av 40 325 kr läggs till eget kapital. 
 
  

Resultaträkning 2020-01-01 
– 

2020-12-31 

2020-01-01 
– 

2020-12-31 

2019-01-01 
– 

2019-12-31 

2018-01-01 
– 

2018-12-31 

Intäkter  Budget   

Medlemsavgifter 71 195 70 000 66 763 68 249 

Deltagaravgifter  354 505 429 000 483 610 440 176 

Övriga intäkter 4 400 3 000 3 600 16 440 

Försäljningsintäkter 3 515 33 000 39 704 119 925 

Bidrag 49 228 20 000 26 640 12 582 

Summa intäkter 492 843 555 000 620 314 657 372 

Kostnader     

Ledarutbildning -69 133 -120 000 -103 546 -93 394 

Ledarvård/ledararvoden/profilkläder -104 763 -140 000 -89 036 -171 581 

Grenkostnader -235 086 -282 000 -294 783 -371 691 

Kansli/Personal -39 480 -42 700 -38 285 -48 457 

Summa kostnader -448 462 -584 700 -525 650 -685 123 

Rörelseresultat 44 381 -33 700 94 664 -27 751 

Finansiella kostnader -4 056 -4 000 -4 067 -4 058 

Årets resultat 40 325 -33 700 90 597 -31 807 
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Balansräkning 2020-12-21 2019-12-31 2018-12-31 

Tillgångar    

SE-Banken 382 720 386 776 390 842 

Plusgirot 838 983 783 032 686 923 

Kortfristig fordran 0 0 0 

Skattekonto 805 805 805 

Izettle 342 342 342 

Summa tillgångar 
1 222 850 

1 170 955 1 078 912 

Skulder    

Eget kapital 941 662 851 065 882 872 

Årets resultat 40 325 90 597 -31 807 

Förinbetalda 
deltagaravgifter 

126 120 
136 940 121 730 

Förutbetalda 
intäkter 

0 
0 8 500 

Upplupna 
ledararvoden 

68 016 
74 751 66 000 

Upplupna kostnader 45 922 16 797 30 812 

Upplupna soc 
avgifter 

 
0 0 

Personalskatt 0 0 0 

Skattekonto 805 805 805 

Summa skulder & 
eget kapital 

 
1 222 850 1 170 955 1 078 912 
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