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FÖRENINGSGEMENSAMT  
  
Inledning 
Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. 

Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen har, hur dessa ska uppnås och när i tiden. 
  
Nuläge 
Föreningen har en tydlig inriktning och policy för verksamheten. Vi har tydliga och genomtänkta regler och riktlinjer 

för det administrativa arbetet. Vi har fördelat ansvaret och tydliggjort rollerna mellan huvudstyrelsen, 

sektionsgrupperna och kansliet. 
  
Vi har uppsatta mål för vilka kunskaper olika ledare på olika positioner ska ha. Vi ställer krav på att nya ledare ska gå 

föreningens körkortsutbildning som omfattar föreningskunskap, ledarskap och barn och ungdomars utveckling för att 

vi ska kunna garantera att våra ledare har en grundkunskap i sitt arbete. 
  
2012 undertecknade Värmdö IF ett sponsringsavtal med Olof Stenhammar som fortsätter under 2019. Pengarna ska 

främst användas för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten och ska komma alla sektioner tillgodo. 

Respektive sektion arbetar systematiskt med att utveckla verksamheten i linje med avtalets intentioner. 
  
Sponsring är och kommer att fortsätta vara en viktig intäktskälla tillsammans med avgifter och bidrag för att 

säkerställa våra möjligheter att utveckla föreningen och föreningens verksamhet. Styrelsen arbetar aktivt med att 

utveckla befintliga sponsorer och att engagera nya företag som sponsorer. 
  
Föreningens samarbetsavtal med kläd- och utrustningsleverantörerna Adidas och Unihoc via Intersport som 

tecknades 2015 har gett bra ekonomiskt utfall för föreningen och våra medlemmar. Valet av Intersport Värmdö ger 

oss närhet till leveranser och tillgång till bra visningsytor för det sortiment vi erbjuder samtidigt som det gör det 

enklare för våra medlemmar att köpa profilkläder. Avtalet är på fem år. 
  
Föreningen är omkring 1500 aktiva idrottsutövare, vilket innebär att behoven av tillgängliga ytor och anläggningar i 

vår närhet har ökat ytterligare, från ett redan ansträngt läge. För föreningens fortsatta utveckling och dess förmåga 

att kunna ta emot nya barn och ungdomar är detta helt avgörande. Föreningen för en dialog med Värmdö kommun 

och andra föreningar i kommunen om behovet av ytterligare planer och hallar för att förbättra tillgängligheten till 

idrottande i kommunen. 
  
  
  
  
Mål/strategier  
Föreningen har en bra grund för att utveckla alla våra idrotter. Ansvaret ligger på respektive sektion att förvalta 

denna plattform och förverkliga våra gemensamma målsättningar som är:  
  

•         Att vara av de bästa föreningarna i Stockholm på att utbilda barn och ungdomar i idrotterna fotboll, 

innebandy och friidrott.  
  

•         Att öka antalet aktiva medlemmar genom framförallt våra nya barnkullar som är stora men också 

genom att begränsa avhopp och behålla flera ungdomar längre i verksamheten inom respektive sektion.  
  

•         Att utveckla kompetensen hos våra ledare genom både utbildning av befintliga ledare men också 

genom rekrytering av kunniga ledare utifrån.  
  

•         Att växa inom de idrotter som utövas inom föreningen. 
  

•         Att i samtal med Värmdö kommun kunna öka tillgängligheten till de idrottsytor som behövs i 

verksamheten med målet att kunna ta hand om alla idrottande ungdomar i kommunen. I dagsläget 

utnyttjas dessa till fullo av Värmdö IF och andra lokala föreningar. 
  



FOTBOLLSSEKTIONEN 

 

Nuläge 
 

Fotbollssektionen har ca 900 aktiva. Under 2018 deltog fler än 50 lag i seriespel. Detta är förstås positivt, men ställer 

också stora krav på fler träningsytor, speciellt tidig kvällstid i och med att hälften av våra aktiva är under tio år.  

 

Fotbollsstyrelsen har under året helt förnyats med ny ordförande och nya ledamöter. Micael Ericsson tillträdde under 
våren som ordförande i fotbollssektionen och ledamot i Huvudstyrelsen. Tillsammans med 8 nya ledamöter har han 
drivit fotbollssektionens arbete från och med hösten 2018. 
 
Per Johansson tillträdde i Oktober 2018 tjänsten som Sportchef. 
 

Vi har under 2018 haft ett Dam A-lag i div 4 där vi slutar på en tredjeplats, vilket i sig inte räckte till avancemang, men 

efter att Ängby dragit sig ur 3:an tillfrågades Värmdö IF dam att spela division 3 fotboll 2019 vilket vi har accepterat. 

Vi ligger nu två år före i vår 5-åriga målsättning, att bli ett stabilt lag i division 3 och erbjuda fortsatt spel i Värmdö IF för 

våra flickor när ungdomsåren är över. 

 

Inför 2019 har vi även anmält ett dam-junior lag i division 3 F16-19. Genom ett samarbete med innebandys F03-

02/Dam J kommer laget ha en stomme på 9-10 spelare som prioriterar innebandy, men under tävlingssäsong kommer 

att spela fotboll. Tillsammans med de spelare i damlaget som är berättigade att spela juniorfotboll och rotation upp 

från F04-05 kommer vi för första gången på flera år att ha ett DJ lag i fotbollen. 

  

Herrar A-lag inledde säsongen 2018 med en ny tränare och fortsatt spel i div. 2. Under sensommaren-hösten gjordes 

förändringar på ledarsidan och in kom en ny tränare och assisterande. Tyvärr räckte det inte resultatmässigt för 

herrlaget och vi fick lämna div. 2 för spel i div. 3 2019. 

I nationellserie för U19 gjorde vi en otroligt bra säsong där vi låg och fightades i toppen, det räckte inte ända fram då 

lag som Brage IF och Assyriska kom före oss i tabellen. Ett flertal av U19 killarna tog undersäsongen steget upp i A-

laget, några permanentades och andra var med och provade på. Det visar på en utvecklande nivå som U19 har bedrivit 

under 2018. 

 

Ett tiotal ledare har utbildat sig i exempelvis SvFF Tränarutbildning C1 + C2, SvFF Ungdom B eller SvFF Uefa B. 

 

De arrangemang vi har genomfört under 2018, ex. Cuper och sommarfotbolssskola, har haft stor framgång, sett till 

antalet deltagare, ekonomiskt utfall och inte minst responsen från de aktiva, ledare och åskådare. Ett stort tack riktas 

till de ansvariga grupperna, som gör det möjligt att år efter år lyckas så väl. 

 

Vi har en bra anläggning och kan erbjuda våra spelare goda träningsmöjligheter, undantaget vintertid där 

träningsmöjligheterna är fortsatt begränsade under snörika vintrar. 

 

Mål 2019 
I handlingsplanen 2014–2019 beskrivs sektionens utveckling mot ambitiöst satta mål, som också brutits ned till 

delmål. Styrelsen avser uppdatera handlingsplanen under 2019, till dess kvarstår de delmål som tidigare har satts. 

 

För 2019 är följande huvudmålen: 

 

Kvantitativa mål  
• Fler än 1000 aktiva vid årets slut, varav minst 30% damer/flickor  

• 15% egna produkter i herrlaget  

• Tio 9/11-mannalag 13 – 16 år i seriespel  

 

Utbildningsmål  
• Intern ledarutbildning 

• Rotationsträningar etablerat 

• Målvaktsträningar från 7-manna 

• Utbildning av målvaktstränare i varje åldersgrupp. 

 

Organisationsmål  
• En arvoderad extern tränare i minst tre av de äldsta pojk- och flicklagen 

• Rekrytering av unga ledare i samarbete med Huvudstyrelsen.  

 

Resursmål  
• Minst 20% av sektionens intäkter från egna arrangemang och sponsorer  

• Påbörja plan för nya planer & hallar i samarbete med Huvudstyrelsen  

 



 

Övriga mål  
• Projekt för att stärka flickfotbollen 

• Dam- och herrlag i lägst div. 3, med övervägande del av spelarna boende i Nacka Värmdö eller fostrade i 

Värmdö IF ungdomsfotboll 

• Herrlagets kortsiktiga målsättning under året är att utveckla ett ungt lag att ta ytterligare steg i deras 

fotbollsutveckling. 

• Vi ska samverka med andra klubbar i västra Stockholm för att få fler att spela fotboll längre 

 

 

Vision 
Värmdö IF Fotboll skall bedriva en högkvalitativ fotbollsutbildning som utvecklar framtida fotbollsspelare till de båda 

seniorlagen och samtidigt fyller en viktig social funktion för barn och ungdomar i Värmdö kommun. Värmdö IF skall vara 

känt i Stor-Stockholm för att erbjuda en av de bästa fotbollsutbildningarna och för att skapa förutsättningar för såväl 

spelare med hög ambitionsnivå som för dem med lägre ambitionsnivå. Individens utveckling ska stå i fokus för 

verksamheten. Verksamheten skall präglas av glädje och motivation och en blå/vit tråd skall gå genom hela 

verksamheten från våra knattar till ända upp till A-lagen.  

 

Taktiska handlingsplaner 
Utöver de ambitiösa målen i handlingsplanen och de aktiviteter dessa medför kommer vi att fortsätta 

arbetet med lagens egna verksamhetsplaner och uppföljning av dessa. Utbildningar i form av förbundets 

kurser C-diplom och B-diplom kommer att genomföras, likväl som den egna interna ledarutbildningen. Vi 

fortsätter också med särskilda målvaktsssamlingar för barn- och ungdomsmålvakter samt uppstart av 

intern utbildning av målvaktstränare i respektive åldersgrupp. 

 
De egna arrangemangen blir allt viktigare, både som marknadsföring av föreningen och för sektionens ekonomi. Vi 

planerar även i år för en förlängd Fotbollsskola för fyra yngre åldersgrupper med ledare från senior- och äldre 

ungdomslag. Parallellt planeras också en camp för de två närmast äldre åldersgrupperna samt en höstcamp. De egna 

cuperna fortsätter även i år.  

 

Uppstarten av nya grupper omfattar i år barn födda 2013, med samma upplägg som föregående år. 

 

 

 

INNEBANDYSEKTIONEN 

 

Nuläge 
 

Innebandysektionen har under 2018 legat på samma nivå som året innan gällande antal medlemmar med en ökning  

framförallt inom gruppen 6-10 år och främst genom uppstart av årskullen 11 med ca 60 barn medan vi tappade 

spelare strax före juniornivå ffa. Vi har ökat mera på pojksidan än på flicksidan.  

 

2013 utbildade vi nya matchledare från de yngre leden, framför allt födda 98 och 99 samt gav dem stöd och 

mentorskap från redan utbildade domare med förhoppning att det ska bli en stabilare matchledargrupp. 2015 

utbidade vi flera yngre matchledare födda 2002 och 2003 vilket vi även gjorde 2017 och 2018. Dessa har i år ffa 

agerat domare på träningar, matcher i de yngsta serielagen samt vår traditionella knatteliga – Trettoncupen.  Idag 

har vi fem distriktsdomare knutna till föreningen och cirka 15 matchledare. Antalet domare är enligt förbundets krav 

tillräckligt för 2017/18 och bör vara det även nästa säsong. 

 

Vi arrangerade gruppspel i DM för Damer, Herrar samt Damjuniorer. 

Varje år på 13-dagen genomför innebandysektionen sin egen minicup, 13-cupen, som arrangeras av flick- och 

pojklagen i årskullarna 7 och 8 år. Under 2017 var det P/F 09 och 10 som stod som värd för cupen. 

 

 

Vi har startat upp en ny åldersklass 2012 med ett pojklag och ett flicklag. Vi har fortsatt med innebandylekis som 

startade 2013. Detta fortsätter vara uppskattat av barn och föräldrar och ger en introduktion till innebandy för barnen 

samt föräldrar. Detta gör att det blir lättare att rekrytera ledare till de nystartade lagen då många föräldrar redan 

provat på tex tränarrollen. Under våren 2018 deltog årskullarna 2012 samt 2013 medan höstens innebandylekis var 

för 2013 och 2014.  

 

Vi hade under säsongerna 2017-18 samt 2018-19 ca 25 junior- och ungdomslag i seriespel. 

 

Vårt herrseniorlag spelade i division 1 Mellersta Svealand och kvalade till Allsvenskan där man åkte ur i omgång 2. 

Vid årsskiftet ligger man i toppen av serien ovanför positivt kvalstreck. 

 



Damlaget slutade i toppen av division 2 Stockholm. Vid årsskiftet leder man serien obesegrade.  

 

Innebandyn i Sverige har gått över till en ny utvecklingsmodell som påverkar bla utbildningar och seriestruktur. Detta 

betyder att vi under 2015-2018 utbildat många ledare enligt den nya modellen och fortsätter på inslagen linje under 

2019. 

 

Ca 135 av våra ledare har sedan hösten 2012 gått förbundets nya Grundutbildning som dels ger en ledarlicens och 

dels ligger som grund för övrig utbildning inom förbundets regi.  

 

Vi är en av de tio största innebandyföreningarna i Sverige och den största innebandyföreningen i östra Stockholm 

tillsammans med Nacka Wallenstam IBK. 

 

Vi har reviderat våra sportsliga mål och riktlinjer som tidigare reviderats angående  mål för utbildningen enligt SIU-

modellen, en så kallad ”blå tråd” och en spelidé så SIU-modellen speglar även färggrupper, åldersindelningar och 

nivåanpassning. En modell som alla tränare oavsett åldersklass kan använda sig av för att utveckla sina spelare i 

respektive träningsgrupp. Dessutom har vi färdiga träningspaket för 6-12 åringar.  

 

 

 

Vi blev i maj 2017 ”Licensierad Förening” av Stockholms Innebandyförbund efter genomgången utbildning av 

sektionsstyrelsen gällande målsättningar, arbete och uppföljning av fokusområden. Licensen gäller ett år och 

förnyades 2018 då vi uppfyllde satta mål och krav. 

 

Under 2015 startade vi tillsammans med Stockholms Innebandyförbund startat en ”tjejsatsning”, delvis finansierad 

av Idrottslyftet, som ffa syftar till att utveckla och behålla de tjejer vi har i sektionen. Under 2018 levde den vidare 

med skotträning,  fortsatt samarbete mellan årskullarna och mindre sammankomster. 

 

Vi har startat upp en ny årskull med pojkar och flickor födda -12, ca 70 nya spelare. 

 

Svenska Innebandyförbundet ändrade 2012 hela utbildningsstegen för Barn- och Ungdom när det gäller "ledarlicens" 

och det som tidigare har kallats BUL-utbildningar enligt den nya SIU-modellen. Vi har anpassat våra riktlinjer efter 

detta under 2013-2018, 2019 fortsätter vi denna anpassning då även seriestrukturen ändrats enligt samma modell. 

 

 

 

 

 

 

FRIIDROTTSSEKTIONEN 

 

Nuläge 

 
Intresset för friidrott har ökat i de lägre åldrarna och sektionen räknar med att detta intresse ska fortsätta under 

kommande år. Tillströmningen av nya friidrottare har varit stor i de yngre årskullarna och vi har idag flera 

intresserade barn. Det som begränsar oss är antalet ledare/tränare samt tillgång till träningstider inne och ute.  

 

Intresset har en tendens att minska ganska dramatiskt när barnen blir äldre. Till skillnad från andra sektioner är vårt 

underlag inte så stort, därför blir minskningen av antalet aktiva mer påtaglig. En stor anledning är att vi inte kan 

erbjuda de träningsmöjligheter som de äldre ungdomarna kräver. Vi kommer att försöka få igång fler tränare och 

försöka hitta alternativa träningsmöjligheter för att på så sätt vända trenden. Bl a förlägger vi en träning/v i 

Sätrahallen för den äldre gruppen för att behålla motivation och utveckling under inomhussäsongen.  Vi har även ont 

om ledare vilket är en utmaning för oss som förening. Vi ser därför att sektionen står inför en rad utmaningar inför 

kommande år: 

 

• Friidrottssektionen behöver engagera fler, framförallt föräldrar, för att kunna genomföra de aktiviteter vi vill.  

• Vi vill få fler ungdomar att fortsätta friidrotta längre. Här är den största utmaningen träningstider och då 

framförallt under vintersäsongen. Alla grupper inom friidrotten kan inte klumpas ihop till en grupp som ska 

dela tid och hall/utomhusarena.  

• Vi behöver fortlöpande knyta fler friidrottstränare till sektionen. 

• Vi ska utbilda och stimulera de tränare vi har idag. 

• Ska vi lyckas behålla barnen och ungdomarna i sektionen krävs det att vi kan erbjuda bra 

träningsmöjligheter under utomhussäsongen likväl som under inomhussäsongen, något som har varit en 

större utmaning de senaste året med minskade tider/sämre tider. Här har vi ett större och mer långsiktigt 

jobb att göra gentemot kommunen, och det är något som både sektionen men också sektionen själva 

måste jobba parallellt med. 

 



Vi fick på förra årsmötet in en ny ordförande för sektionen samt en kassör. Vi har även fått ihop en aktiv 

sektionsstyrelse som har haft löpande möten och avstämningar under året. Vi har också definierat tydliga roller och 

ansvar inom styrelsen. Den nya styrelsen för friidrottssektionen består av: 

 

• Henric Ståhl - Ordförande 

• Åsa Lindqvist - Rekryteringsansvarig 

• Karl Bertrand - Tävlingsansvarig 

• Therese Vendel - Kassör 

• Sara Bergqvist - Ansv. sociala medier & system/admin 

• Karin Byström, Ledamot 

 

Övergripande vision 
Att bli en av de bästa föreningarna i Stockholm på att utbilda barn och ungdomar i friidrott.  

 

Vision 
Vi vill satsa på att vara en friidrottsförening med bredd som är öppen för alla som vill börja träna friidrott oavsett 

tidigare kunskaper. Det skall vara en träning som är välkomnande och där vi försöker ta tillvara och utveckla barnens 

förmågor. Friidrott är den enda sektionen inom VIF som inte är en boll- eller lagidrott och det är oerhört viktigt att det 

finns sådana alternativ att erbjuda barn och ungdomar. 

 

Vi vill hålla ihop grupperna som ett gemensamt lag och bygga en sammanhållning och bra stämning kring friidrotten. 

Genom denna sammanhållning tror vi att de lite äldre ungdomarna stannar kvar i sektionen samt att vi kan knyta till 

oss nya ungdomar. 

 

Nyckelord för träningen är att den skall vara rolig, inspirerande och med hög kvalitet. Träningen skall dels vara bred 

och ge grundläggande kunskap i samtliga grenar men även ge de lite äldre ungdomarna möjlighet att specialisera sig 

inom vissa grenar. 

 

Mål 
• De barn och ungdomar som vill börja träna friidrott skall få den möjligheten via Värmdö IF 

• Samtliga tränare skall ha genomgått relevant utbildning 

• Träna tillsammans och låta de yngre inspireras av de äldre 

• Bygga en stark teamkänsla kring friidrotten 

• Ha gemensamma tävlings- och träningskläder 
 

Aktiva 
Intresset i de yngre åldrarna är stort och där startar vi regelbundet nya grupper och planerar att fortsätta göra det 

även 2019.  

 

Ledare 
Sektionen intensifierar arbetet med att utbilda ledare och tränare. Alla nya ledare ska gå körkortsutbildningen, enligt 

Värmdö IF:s regler, och dessutom erbjuds nya ledare och de som redan är tränare möjligheten att gå specifika 

utbildningar för friidrottstränare.  

 

Samarbete med andra friidrottsföreningar genomförs också i syfte att utveckla ledare och aktiva. 

 

 
Övrigt 
Friidrotten är en individuell åretruntidrott. Därför är det extra viktigt att skapa lagkänsla och sprida föreningsandan 

bland barn, föräldrar och ledare. Sektionen planerar att fortsätta arbetet med detta, bland annat genom 

träningsläger, egna tävlingar, utbildningar samt gemensamma sommar- och julfester. 

 

Friidrotten har ingen egentlig kö utan fyller löpande på i alla åldersgrupper. Varje vår och/eller höst startas nya 

nybörjargrupper, beroende på intresse. Det innebär att vi nu har en struktur med nybörjargrupper, 

fortsättningsgrupper, och en gemensam grupp som samlar både dem som har tränat lite längre och behöver mer 

utmaningar och de äldre ungdomarna som tränar mer. 

 

Under 2019 fyller vi på med barn i grupperna allt eftersom, vi planerar också att starta nya grupper, till utesäsongen 

börjar i vår och/eller när träningen fortsätter efter sommaruppehållet. 

 

För att kunna behålla barnen och ungdomarna i sektionen och för att stimulera till aktivt friidrottande har vi det 

sportsliga målet att kunna erbjuda inomhusträning i stor hall 2x2 timmar/vecka för de äldre grupperna och 2x1 

timmar för de yngre grupperna. Däremot finns det en osäkerhet inför varje säsong, framförallt inne då kommunen 

inte ser Friidrott som en vintersport och därmed kan inte friidrotten räkna med att få tider. Det är dessutom ett 

problem att friidrotten ofta ses som ”ett lag” som får tid/tider att dela.  

 



Vi kommer att driva på för att initiera byggnation i Värmdö av specifik friidrottshall, kombinerad hall för friidrott och t 

ex gymnastik alt s k friidrottskorridorer i anslutning till andra hallar. Det finns ett starkt behov av detta för att de 

aktiva ska utvecklas optimalt och välja att fortsätta att träna även efter 12 års ålder. En vanlig ”bollhall” kan inte 

täcka det behovet och idag tvingas vi förlägga en träning/v i Sätrahallen för den äldre gruppen för att behålla 

motivation och utveckling under inomhussäsongen.   

 

Friidrotten är för många ett bra komplement till alla lag- och boll idrotterna som finns inom VIF och många aktiva har 

detta som en komplement till andra idrotter. 

 
  



 

RESULTATUTVECKLING 2016-2018

INTÄKTER BUDGET 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016

Medlem och aktivitetsavgifter 2 830 000,00 kr 2 952 401,00 kr 2 406 014,00 kr 2 402 245,00 kr

Statliga och kommunala bidrag 1 343 988,00 kr 1 239 277,00 kr 1 298 983,00 kr 1 320 000,00 kr

Övriga intäkter 1 508 083,00 kr 1 698 391,00 kr 4 945 600,00 kr 1 220 467,00 kr

TOTALA INTÄKTER 5 682 071,00 kr 5 890 069,00 kr 8 650 597,00 kr 4 942 712,00 kr

KOSTNADER

Gemensamma kostnader -2 888 265,00 kr -2 889 515,00 kr -5 945 581,00 kr -2 050 729,00 kr

Fotbollssektionen -1 597 500,00 kr -1 509 471,00 kr -2 289 145,00 kr -1 622 710,00 kr
 - varav sektionens intäkter 550 000,00 kr 563 302,00 kr 539 169,00 kr 521 416,00 kr

 - varav Barn- och ungdom -963 386,00 kr -808 177,00 kr -1 255 904,00 kr -1 038 751,00 kr

 - varav Seniorer -1 184 114,00 kr -1 264 596,00 kr -1 572 410,00 kr -1 105 375,00 kr

Innebandysektionen -1 058 000,00 kr -1 140 674,00 kr -999 757,00 kr -915 592,00 kr
 - varav sektionens intäkter 450 000,00 kr 310 051,00 kr 229 370,00 kr 259 283,00 kr

 - varav Barn- och ungdom -525 000,00 kr -447 391,00 kr -504 258,00 kr -395 987,00 kr

 - varav Seniorer -983 000,00 kr -1 003 334,00 kr -724 869,00 kr -778 888,00 kr

Friidrottssektionen -110 000,00 kr -93 500,00 kr -111 559,00 kr -152 901,00 kr
 - varav sektionens intäkter - 325,00 kr 2 105,00 kr 299,00 kr

 - varav Barn- och ungdom -110 000,00 kr -93 825,00 kr -113 664,00 kr -153 200,00 kr

Hanbollssektionen 0,00 kr -30 915,00 kr -77 852,00 kr -32 574,00 kr
 - varav sektionens intäkter 0,00 kr 3 172,00 kr 143,00 kr 92,00 kr

 - varav Barn- och ungdom 0,00 kr -34 087,00 kr -77 995,00 kr -32 666,00 kr

Funktionshindrade 0,00 kr 10 835,00 kr 4 659,00 kr 1 020,00 kr

TOTALA KOSTNADER -5 653 765,00 kr -5 653 240,00 kr -9 419 235,00 kr -4 773 486,00 kr

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 28 306,00 kr 236 829,00 kr -768 638,00 kr 169 226,00 kr

Avskrivningar -4 513,00 kr -12 468,00 kr -12 468,00 kr -7 950,00 kr

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA

KOSTNADER OCH INTÄKTER 23 793,00 kr 224 361,00 kr -781 106,00 kr 161 276,00 kr

Finansiella kostnader och intäkter -19 200,00 kr -19 277,00 kr -16 994,00 kr -12 374,00 kr

Ändamålsbestämda medel 0,00 kr -87 984,00 kr 208 632,00 kr -86 309,00 kr

ÅRETS RESULTAT 4 593,00 kr 117 100,00 kr -589 468,00 kr 62 593,00 kr


