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Dagordning, Årsmöte 2019	 Bygdegårdsföreningen Källör, 2019-02-24

Dagordning 
1. Årsmötets öppnande 

2. Val av mötesordförande 

3. Val av mötessekreterare 

4. Fastställande av röstlängd 

5. Fastställande av dagordning 

6. Val av två justeringsledamöter att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll 

7. Godkännande av kallelse 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning över det gångna räkenskapsåret 

9. Revisorernas berättelse 

10. Frågan om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

12. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

13. Redovisning av budget och verksamhetsplan 

14. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer 

15. Val av ordförande i föreningen 

16. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter 

17. Val av revisorer samt suppleanter 

18. Val av ombud och suppleanter till bygdegårdsdistriktets stämma 

19. Val av ombud till övriga föreningar 

20. Val av valberedning 

21. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års årsavgift 

22. Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen 
senast 10 dagar före årsmötet. 

23. Vid stämman väckta frågor 

24. Årsmötets avslutande 
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Verksamhetsberättelse, Årsmöte 2019	 Bygdegårdsföreningen Källör, 2019-02-24

Verksamhetsberättelse 
Föreningens adress	 	 Källör, Källörsgatan 1, 742 36 Östhammar  
Föreningens org. nr	 	 802 429-9862 
Föreningens bankgiro	 	 306-0977 
Föreningens swish	 	 123 226 7276 
Föreningens hemsida	 	 www.kallor.se 

Styrelse 

Ordförande	 	 	 Erik Walldén (2018) 
Vice ordförande	 	 Sven Jönsson (2017-2018) 
Kassör		 	 	 Margareta Wingqvist (2017-2018)  
Sekreterare	 	 	 Siv Landström (2018-2019) 
Ledamöter	 	 	 Henrik Andersson (2018-2019) 
	 	 	 	 Linnéa Andersson McConnell (2018-2019) 
	 	 	 	 Hasse Ridderstolpe (2017-2018) 
Suppleanter	 	 	 Ingela Carlén (2017-2018)  
	 	 	 	 Lars-Göran Nygren (2018-2019),  
	 	 	 	 Christer Wingqvist (2018-2019) 
Adjungerad från Östhammars kommun, Jacob Spangenberg 

Valberedning	 	 Per Ingemarsson (sammankallande),  
	 	 	 	 Torben Gille och Monica Wänéus 

Revisorer	 	 	 Karl-Fredrik Ingemarsson och Örjan Ersson 

Revisorssuppleant		 Catrin Boll 

Medlemsantal 

Föreningen hade vid årsskiftet 435 st. medlemmar. 

Vår vision 

Att ett av östkustens största societetshus från badortsepoken åter skall bli en levande mötesplats som 
med sin särprägel knyter samman Östhammars historia med framtidens möjligheter. Här kan 
bemärkelsedagar firas och årsstämmor hållas, omväxlande med musiksoaréer och lokala 
teaterspektakel. Vi vill restaurera byggnaden till ett ursprungligt skick från förra seklets början då 
den s.k. badortsepoken spred glans och berömmelse över Östhammar. Vi vill genom detta skapa ett 
rum för alla, lika anspråkslöst och tillgängligt som karaktärsfullt och charmigt.  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Verksamhetsberättelse, Årsmöte 2019	 Bygdegårdsföreningen Källör, 2019-02-24

Aktiviteter under 2018 
Under 2017 har restaureringen fortgått enligt huvudplanen att sätta byggnaden i funktion för sitt 
ändamål. Genom omfattande frivilliginsatser samt ett samarbete mellan Bygdegårdsföreningen 
Societetshuset Källör, Östhammars kommun och Arbetsförmedlingen i projektet ”Tillsammans 
Etablering” har betydande framsteg gjorts både utvändigt och invändigt. Västra entré-rummet är 
målat och iordningsställt som ett ”välkomstrum”, med tre toaletter varav en handikapptoalett. 
Beredningsköket är nu fullt funktionellt, med arbetsbänkar, skåpsutrustning, kyl/frys, spis, 
snabbdiskmaskin, och övrig utrustning anpassat till cateringföretagens behov. 

Korridoren med trappan upp till kontorsdelen och som ansluter till Stora salen är målad, och 
rymmer nu ytterligare 2 toaletter. Föreningsrummet är grundmålat och färdigställt för tapetsering. 
Fönstren är restaurerade med isolerglas, ytterväggen renoverad och isolerad, elen är indragen, 
bokhyllor monterade, takkrona och projektor monterade.  

Logen har försetts med sminkbord och övriga accessoarer för artisternas bekvämlighet och samling 
inför framträdandet.  

Scenen har fått s.k. back- drop, belysning och en ridå. I taket på Stora salen har en kristallkrona 
monterats. Samtliga fönster är restaurerade med isolerglas, inklusive fönstren mot verandan. 
Tillsammans med isoleringen av norrväggen har möjligheten att hålla varmt i salen avsevärt 
förbättrats, vilket gör att säsongen för användning har förlängts. Vidare har väggarna i Stora salen 
fått panel som målats med färg och ådring enligt ursprungligt utförande. I Lilla salen har samtliga 
fönster restaurerats med isolerglas, ytterväggen reparerats och isolerats. I salen har även en bardisk 
monterats med kyl samt vatten och avlopp.  

Utvändigt har förberedelser gjorts för en uteveranda mot norr. Vidare har huvudentrén i söder fått 
en ny trappa.  

Sammantaget har lokalerna under året satts i fullt funktionsdugligt skick vilket har inneburit att de 
under andra halvåret har kommit i flitigt bruk för bröllop, festligheter och evenemang av olika slag, 
helt enligt föreningens syfte, mål och ekonomiska bärighet.  

Inför det kommande året har föreningen hos Östhammars kommun ansökt om en kommunal 
borgen för ett lån för att finansiera det återstående restaureringsarbetet. I november beslutade 
kommunalfullmäktige att bevilja ett kommunalt borgensåtagande för ett lån upp till 1 milj. kr.  
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Verksamhetsberättelse, Årsmöte 2019	 Bygdegårdsföreningen Källör, 2019-02-24

Viktiga händelser under verksamhetsåret 

Möten  
Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 haft ett årsmöte, ett konstituerande möte och 6 st. styrel-
semöten. Utöver styrelsen har 3 arbetsgrupper: Bygg-gruppen, PR- och Kommunikationsgruppen 
samt Evenemangsgruppen (som har bytt namn till Kommittén för Nytta och Nöje) varit verksamma 
under året. Resultaten har kontinuerligt rapporterats till styrelsen. Vidare har möten och träffar 
hållits med kommunföreträdare, potentiella finansiärer, sponsorer, medlemmar och allmänheten.  

Evenemang, möten m.m.  
Arbetssöndagar mellan kl. 11.00 – 15.00 då alla som ville var välkomna att delta i arbetet. Under 
några söndagar serverades kaffe med hembakat bröd och ett antal guidade turer genomfördes. 

Aktiviteter under 2018 
Förutom styrelse- arbetsgruppmöten, privata fester, bröllop m.m. har vi haft följande aktiviteter: 

Jan 2018 Kultur- och fritidsförvaltningen på besök.

Feb 2018 Årsmöte och konstituerande möte.

Mar 2018 Upplandsbygd, Ungt ledarskap hade inspirationskväll den 15 mars Våffeldagen, 
den 25 mars, firades med en massa våfflor och öppnande av Östhammars stads 
650-årsfirande. 

Apr 2018 Valborgsfirande med bl.a. fackeltåg, vårtal, vårsång, brasa, lotterier, 
korvförsäljning m.m.

Maj 2018 Modevisning med snittar och bubbel samt massor av priser. Jazzklubben Swing & 
Sweet. Invigning av Ljudpromenaden där Källör ansvarat för projektet 
tillsammans med kommunen och Visit Roslagen.

Jun 2018 Kurortsdagen och Familjedagen firades med många deltagare. Ett 
musikframträdande; Kristina från Duvemåla.

Jul 2018 Auktion av möbler och föremål som skänkts av Astrid Hasselquist. Hälften av 
summan tillföll Källör och den andra hälften ska gå till upprustning av 
musikpaviljongen på Sjötorget. TACK!

Aug 2018 Månskenssoaré.

Sep 2018 Maxida Märak gjorde ett bejublat framträdande den 16 sep och den 25 sep 
avslutades Östhammars 650-årsfirande med invigning av Fiskskulpturen i 
Källörsparken. Modevisning med slutsålda biljetter. Jazzklubben Swing & Sweet.

Okt 2018 3 st. föreläsningar. 

Nov 2018 2 st. föreläsningar. Allmänheten fick ha loppis på Källör.

Dec 2018 Skyltsöndag/Bazar. Julfest. 
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Verksamhetsberättelse, Årsmöte 2019	 Bygdegårdsföreningen Källör, 2019-02-24

Bygg-gruppens aktiviteter under 2018 

Eget arbete: 

	 -  Panel på torn plan 1 + nya fönster plan 1 – Ej klart  

	 -  Panel på torn plan 2 + nya fönster plan 2 – Ej klart  

Entrepenörer/leverantörer: 

	 -  El huvudcentral i loge - Klart  

	 -  El i kök (belysning + kraft till apparater + uttag) - Klart  

	 -  El i stora salen (belysning) - Klart  

	 -  El i stora salen (uttag) - Klart  

	 -  El på scen (uttag + anslutning apparater) – delvis klart  

	 -  El resterande – Ej klart  

	 -  Isolering av norrvägg + komplettering bjälklag - Klart  

	 -  Mattläggning nya toaletter - Klart  

	 -  Rörmokeri nya toaletter inkl. material och porslin - Klart  

	 -  Ventilation i kök och föreningsrummet – Klart i kök  

	 -  Ventilation i stora och lilla salen –Ej klart  

	 -  Fönster + dörr mellan stora salen och verandan - Klart  

	 -  Ny utrymningsdörr stora salen mot norr - Tillverkad men ej monterad  

	 -  Ny dörr mellan entré och stora salen – Ej klart  

	 -  Ny karm mellan stora och lilla salen samt beslagning dörrblad – Ej klart  

	 -  Ljudanläggning samt hörselslinga (ansökt hos Boverket) – Ej klart, fick ej bidrag  

	 -  Scendraperi + ”ljudtyg” till scenen - Klart  
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Verksamhetsberättelse, Årsmöte 2019	 Bygdegårdsföreningen Källör, 2019-02-24

Material till Peter Scherdins grupp: 

	 -  Gips till tak lilla salen - Klart  

	 -  Gips till tak föreningsrummet - Klart  

	 -  Gips till tak förrådet - Klart  

	 -  Material till vägg mellan förråd och föreningsrummet - Klart  

	 -  Material till komplettering av kök- delvis klart  

	 -  Material till isolering av yttervägg i lilla salen - Klart  

	 -  Material till väggar nya toaletter + avlopp - Klart  

	 -  Material till utrymningsväg över vinden (över stora salen) - Klart  

	 -  Material till tillgänglig utrymningsväg norr (ansökt hos Boverket) – Ej klart, fick ej bidrag  

	 -  Material till tillgänglig utrymningsväg + ny trappa söder (material finns hemma) - Klart  

	 -  Material till bar i lilla salen - Klart  

	 -  Färg till tak, stora och lilla salen, förråd - Klart  

	 -  Linoljefärg till väggar, stora och lilla salen - Klart, ej linoljefärg  

	 -  Färg till bröstpanel stora salen - Klart  

	 -  Färg till föreningsrummet och förrådet - Klart  

	 -  Spackel etc. för målning - Klart  

PR- och Kommunikationsgruppens aktiviteter under 2017 

	 -  Annonsering, utskrifter och affischering (återkommande).  

	 -  Mailutskick till medlemmar (återkommande).  

	 -  Underhåll av föreningens websida (återkommande).  

	 -  Sammanställning av tidbok (årsvis).  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Verksamhetsberättelse, Årsmöte 2019	 Bygdegårdsföreningen Källör, 2019-02-24

Ett stort tack till alla medlemmar, sponsorer och arbetsgrupper vars positiva och 
uthålliga engagemang varit avgörande för föreningens framgångar under 

verksamhetsåret 2018 

Ordförande, Erik Walldén Vice ordförande, Sven Jönsson Kassör, Margareta Wingqvist

Sekreterare, Siv Landström Ledamot, Hasse Ridderstolpe Ledamot, Linnéa Andersson 
McConnell

Ledamot, Henrik Andersson Suppleant, Christer Wingqvist Suppleant, Ingela Carlén

Suppleant, Lars-Göran Nygren
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Verksamhetsplan, Årsmöte 2019	 Bygdegårdsföreningen Källör, 2019-02-24

Verksamhetsplan 
Vision 
Att ett av östkustens största societetshus från badortsepoken åter skall bli en levande mötesplats som 
med sin särprägel knyter samman Östhammars historia med framtidens möjligheter. Här kan 
bemärkelsedagar firas och årsstämmor hållas, omväxlande med musiksoaréer och lokala 
teaterföreställningar. Vi vill restaurera byggnaden till ett ursprungligt skick från förra seklets början 
då den s.k. badortsepoken spred glans och berömmelse över Östhammar. Vi vill genom detta skapa 
ett rum för alla, lika anspråkslöst och tillgängligt som karaktärsfullt och charmigt.   

Plan 
Under 2019 planerar föreningen att fortsätta sitt arbete genom 3 arbetsgrupper; Bygg-gruppen som 
ansvarar för restaureringsarbetet, Kommittén för Nytta och Nöje som ansvarar för planering och 
genomförandet av säsongens kommande evenemang samt PR- och Kommunikationsgruppen som 
ansvarar för information och annonsering kring föreningens verksamhet. Föreningen fortsätter 
samarbetet med Östhammars kommun och Arbetsförmedlingen i projektet ”Tillsammans 
Etablering”. Ett samarbete som syftar till att slussa in ungdomar och nyanlända i arbetslivet. Genom 
ett banklån mot en kommunal borgen ges föreningen resurser att fullfölja restaureringsarbetet som 
under 2019 kommer att fokuseras på torndelen. Då lokalerna i stort är satta i fullt funktionellt skick 
kommer verksamhetsåret att omfatta ett program rikligt med evenemang både genom föreningens 
egen försorg och genom externa arrangemang.  
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Verksamhetsplan, Årsmöte 2019	 Bygdegårdsföreningen Källör, 2019-02-24

Nytta och Nöjes verksamhetsplan 2019 

(Egentligen Kommitén för Nytta och Nöje. Det var vad en liknande grupp hette i början på 1900-
talet, därav namnbytet.) 

Jan 2019 Bjuda in kulturchef  Elin Dahm.

Feb 2019 24 februari, årsmöte.

Mar 2019 1 mars, Jazzklubben.  
29 mars, pubkväll för medlemmar.

Apr 2019 5 april, Jazzklubben.  
30 april, Valborgsfirande 

Maj 2019 9 maj Modevisning.  
10 maj, Jazzklubben. 

Jun 2019 15 juni marknadsdag (3:e lördagen i juni).  
Uteloppis på Källör (om vädret tillåter).

Jul 2019

Aug 2019 16 augusti, månskenssoaré för medlemmar.

Sep 2019 21 september marknadsdag (3:e lördagen i september).  
Modevisning (ej fastställt datum). 

Okt 2019

Nov 2019 30 november, kl. 15.00 sjungs julen in.

Dec 2019 15 december Roslagen Swing and Sweet juljazz med Östhammars Storband.  
Familjejul (ej fastställt datum). Den 25 december, musikträff.  
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Verksamhetsplan, Årsmöte 2019	 Bygdegårdsföreningen Källör, 2019-02-24

Bygg-gruppens verksamhetsplan 2019 (BRUTTOLISTA - PRIORITERAS) 

Eget Arbete: 

	 -  Panel på torn plan 1 + nya fönster plan 1  

	 -  Panel på torn plan 2 + nya fönster plan 2  

Entrepenörer/leverantörer: 

	 -  El, fläkt i kök  

	 -  El på scen, manöverutrustning  

	 -  El resterande  

	 -  Ventilation i föreningsrummet o toaletter  

	 -  Ventilation i stora och lilla salen  

	 -  Ny utrymningsdörr stora salen mot norr monteras  

	 -  Ny dörr mellan entré och stora salen  

	 -  Ny karm mellan stora och lilla salen samt beslagning dörrblad  

	 -  Ljudanläggning samt hörselslinga  

	 -  Gardiner  

	 -  Montera bård i stora salen  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Verksamhetsplan, Årsmöte 2019	 Bygdegårdsföreningen Källör, 2019-02-24

Material till Peter Scherdins grupp: 

	 -  Material till komplettering av kök  

	 -  Material till utrymningsväg över vinden (över stora salen)  

	 -  Material till tillgänglig utrymningsväg norr (ansökt hos Boverket)  

	 -  Diverse kompletteringsarbeten  

PR- och Kommunikationsgruppens verksamhetsplan 2019 

	 -  Annonsering, utskrifter och affischering i samband med föreningens evenemang.  

	 -  Mailutskick till medlemmar  

	 -  Underhåll av föreningens websida  

	 -  Eventuell uppdatering av Källörbroschyren 

	 -  Sammanställning av tidbok  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Balansrapport, Årsmöte 2019	 Bygdegårdsföreningen Källör, 2018-02-24

Balansrapport  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 Bgf Societetshuset Källör  Sida:  1(1)

 802429-9862  Balansrapport  Utskrivet:  19-02-18
 Preliminär  12:38

 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  726
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 18-01-01 - 18-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar
 1220  Inventarier och verktyg  65 889,00  35 378,00  101 267,00
 1229  Ack avskrivn inv/verktyg  -13 178,00  -20 253,00  -33 431,00
 S:a Materiella anläggningstillgångar  52 711,00  15 125,00  67 836,00

 S:a Anläggningstillgångar  52 711,00  15 125,00  67 836,00

 Omsättningstillgångar
 Fordringar

 1510  Kundfordringar  0,00  1 600,00  1 600,00
 1680  Övriga fordringar  4 159,00  -3 413,00  746,00
 S:a Fordringar  4 159,00  -1 813,00  2 346,00

 Kassa och bank
 1910  Kassa  3 198,00  -378,00  2 820,00
 1920  PlusGiro  563 356,75  -563 356,75  0,00
 1930  SwB Företagskonto 693 745 414-5  0,00  103 165,19  103 165,19
 S:a Kassa och bank  566 554,75  -460 569,56  105 985,19

 S:a Omsättningstillgångar  570 713,75  -462 382,56  108 331,19

 S:A TILLGÅNGAR  623 424,75  -447 257,56  176 167,19

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2010  Eget kapital  -592 844,75  0,00  -592 844,75
 2019  Årets resultat  0,00  466 086,93  466 086,93
 S:a Eget kapital  -592 844,75  466 086,93  -126 757,82

 Kortfristiga skulder
 2440  Leverantörsskulder  -28 698,00  -11 717,37  -40 415,37
 2650  Redovisningskonto för moms  -1 782,00  -1 012,00  -2 794,00
 2972  Förutbetalda medlemsavgifter  -100,00  100,00  0,00
 2998  Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter  0,00  -6 200,00  -6 200,00
 S:a Kortfristiga skulder  -30 580,00  -18 829,37  -49 409,37

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -623 424,75  447 257,56  -176 167,19

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  0,00  0,00



Resultatrapport, Årsmöte 2019	 Bygdegårdsföreningen Källör, 2019-02-24

Resultatrapport 
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 Bgf Societetshuset Källör  Sida:  1(2)

 802429-9862  Resultatrapport  Utskrivet:  19-02-18
 Preliminär  12:42

 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  726
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 18-01-01 - 18-12-31

 Perioden  Period fg år  Periodbudget

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3111  Guldstol  6 000,00  37 000,00  27 000,00
 3112  TornFönster  12 000,00  76 000,00  58 000,00
 3113  Prismor  4 950,00  0,00  0,00
 3119  Övriga intäkter (guidning,böcker,tavlor mm)  24 357,00  500,00  0,00
 3121  Evenemang  139 064,00  38 231,00  40 000,00
 3220  Reklamintäkter  0,00  45 764,00  0,00
 3650  Lokaluthyrning  22 600,00  15 106,00  40 000,00
 3750  Hyresintäkter  45 100,00  31 000,00  49 200,00
 S:a Nettoomsättning  254 071,00  243 601,00  214 200,00

 Övriga rörelseintäkter
 3910  Medlemsavgifter  43 600,00  43 400,00  43 800,00
 3987  Erhållna kommunala bidrag  1 350,00  21 350,00  1 350,00
 3989  Övriga erhållna bidrag  24 100,00  2 520,00  0,00
 S:a Övriga rörelseintäkter  69 050,00  67 270,00  45 150,00

 S:a Rörelseintäkter mm  323 121,00  310 871,00  259 350,00

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4010  Inköp av varor och material  -9 382,40  -9 306,00  0,00
 4011  Inköp evenemang  -36 621,52  -17 224,40  -28 000,00
 4190  Övriga kostnader  -346,31  -790,20  -2 000,00
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -46 350,23  -27 320,60  -30 000,00

 Bruttovinst  276 770,77  283 550,40  229 350,00

 Övriga externa kostnader
 5020  El för belysning, värme  -96 686,93  -55 088,08  -30 000,00
 5021  El  Uthyrningsdel  7 692,50  5 823,00  0,00
 5040  Vatten och avlopp  -10 148,00  -5 674,00  -6 000,00
 5070  Ombyggnad av lokal  -561 354,00  -222 242,00  -445 000,00
 5071  Uthyrningslokaler ombyggnad  -3 410,40  -268 488,30  0,00
 5090  Övriga lokalkostnader  -37 778,87  -18 635,00  -8 500,00
 5410  Förbrukningsinventarier  0,00  -6 165,00  -1 000,00
 5420  Programvaror  -1 395,00  -4 444,00  -1 500,00
 5910  Annonsering  -2 715,00  -13 195,00  -3 000,00
 6110  Kontorsmateriel  -2 465,00  -1 528,00  -1 500,00
 6150  Trycksaker  -1 569,00  0,00  0,00
 6230  Datakommunikation  -4 256,50  -720,00  -8 000,00
 6250  Porto  -2 679,00  -1 581,50  -2 500,00
 6350  Förlust medlemsavgifter  0,00  -7 200,00  0,00
 6570  Bankkostnader  -2 049,50  -2 029,50  -2 000,00
 6980  Föreningsavgifter/Försäkring  -3 790,00  -3 633,00  -4 000,00
 S:a Övriga externa kostnader  -722 604,70  -604 800,38  -513 000,00

 Personalkostnader
 7382  Avskrivning inventarier  -20 253,00  -13 178,00  0,00
 S:a Personalkostnader  -20 253,00  -13 178,00  0,00

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -789 207,93  -645 298,98  -543 000,00

 Rörelseresultat före avskrivningar  -466 086,93  -334 427,98  -283 650,00

 Rörelseresultat efter avskrivningar  -466 086,93  -334 427,98  -283 650,00

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  -466 086,93  -334 427,98  -283 650,00

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  -466 086,93  -334 427,98  -283 650,00

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  -466 086,93  -334 427,98  -283 650,00
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 Bgf Societetshuset Källör  Sida:  2(2)

 802429-9862  Resultatrapport  Utskrivet:  19-02-18
 Preliminär  12:42

 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  726
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 18-01-01 - 18-12-31

 Perioden  Period fg år  Periodbudget

 Resultat före skatt  -466 086,93  -334 427,98  -283 650,00

 Beräknat resultat  -466 086,93  -334 427,98  -283 650,00

 8999  Årets resultat  466 086,93  -5 572,02  0,00
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Likvida medel 2018-12-31 Medlemsavgifter 2019
Kassa   2 820    Antal januari 2019   436    
Bankkostnader   103 165      105 985    Avgift   100    

Totala medlemsavgifter   43 600    

Budgeterade intäkter/kostnader  2019

Intäkter
Medlemsavgifter   45 000    
Guldstolar   20 000    
Fönster   20 000    
Övriga bidrag   13 000    
Evenemang   65 000    
Lokalutyrning   30 000    
Hyresintäkter   50 000    
Kommunala bidrag   1 350      244 350    

Kostnader
Evenemang   32 500    
Inköp varor o material   10 000    
El   60 000    
Vatten, avlopp   7 000    
Övriga lokalkostnader   19 000    
Dataprogram,domän   5 000    
Annonsering   3 000    
Bankkostnader   2 000    
Föreningsavg/Försäkr   5 000    
Övriga kostnader 1)   7 000    - 150 500    

IB Likvida medel + överskott 2019   199 835    

1) Övr kostnader inkl Kontorsmaterial,Porto


