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FÖREDRAGNINGSLISTA
Vid Västernorrlands Innebandyförbunds årsmöte 27 augusti 2022, Scandic Nord i Örnsköldsvik 

1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd för mötet 
2. Fastställande av föredragningslista för mötet 
3. Fråga om mötets behöriga utlysande 
4. a) Val av ordförande för mötet 

b) Val av sekreterare för mötet 
c) Val av två protokolljusterare och erforderligt antal rösträknare 

5. Behandling av: 
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 
b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna året  
c) VIBF:s revisorers berättelse för det gångna verksamhetsåret 

6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 
7. Fastställande av verksamhetsplan och budget 
8. Behandling av förslag framställda av styrelsen 
9. Behandling av motioner som inkommit till styrelsen från röstberättigad förening 
10. Val av ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år 
11. Val av ledamöter för en tid av två år 
12. Eventuella fyllnadsval 
13. Val av lekmannarevisor  
14. Val av ombud och suppleanter till SIBFs årsmöte. Kan delegeras till styrelsen 
15. Val av ombud och suppleanter till VIFs årsmöte. Kan delegeras till styrelsen 
16. Val av ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen för det nästkommande 

arbetsåret 
17. Avslutande av årsmötesförhandlingar 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VÄSTERNORRLANDS INNEBANDYFÖRBUND 
Styrelsen för Västernorrlands Innebandyförbund lämnar härmed årsredovisning för 
räkenskapsåret 2021-05-01 - 2022-04-30 

Inledande ord från ordförande Stina Norström 

Även denna säsong har vi varit påverkade av covid-19, om än betydligt mildare än föregående 
säsong. Vi hade en del restriktioner med bland annat en del inställda och framflyttade matcher 
samt inställda eller framflyttade evenemang. För att senare gå in i ett normal läge och vidare till 
att påbörja återstart.  Ser nu med stora förväntningar fram emot säsongen 22/23. 

Västernorrlands Innebandyförbund (VIBF) vill tillsammans med er föreningar utveckla och 
skapa engagemang inom hela verksamheten så vi tillsammans kan ta innebandyn i vårt distrikt 
vidare. 

VIBF kommer att ha ett stort fokus på återstart genom att jobba för att få tillbaka spelare som 
slutat bland annat i och med covid-19, samt givetvis få nya spelare till vårt distrikt. 
Få fler att fortsätta spela innebandy så länge som möjligt, nå ut till fler målgrupper.  
Jobba vidare med att få in nya domare samt utbilda dem och nuvarande domare. Jobba med att få 
till fler spelplatser. Innebandy ska vara en sport som alla ska kunna engagera sig i.  

Årsmötet är i Örnsköldsvik den 27 augusti 2022 där beslut om följande verksamhetsberättelse 
och verksamhetsmål och inriktningar ska fastställas. 

Antal medlemsföreningar och licenserade spelare.
Det är 27 föreningar anslutna till VIBF och det bedrivs innebandyverksamhet kopplat mot VIBF i 22 
av dessa föreningar. Denna säsong minskade antalet licenser med ca 10 st. Antalet licenser var         
3 921 st. mot förra säsongens 3931 st. licenser. Den rådande Covid-19 pandemin vi befunnit oss i tror 
vi har en stor del i de minskade antalet licenser. Vi har startat ett jobb med att locka nya spelare till 
innebandyn, men även att försöka locka tillbaka spelare som slutat. 

Lag i förbundsserierna 
 Örnsköldsvik IBK & Sundsvalls IBF Allsvenskan dam. 
 Sundsvall FBC & Timrå IBC i herrar division 1. 
 G/K IBS, Sundsvalls IBF, Sundsvalls FBC U, Örnsköldsviks IBK & Örnsköldsvik IBF i 

Juniorallsvenskan dam. 
 Sundsvall FBC Ungdom & Örnsköldsviks IBK i Juniorallsvenskan herr. 

Styrelsen
VIBFS styrelse har under säsongen 2021 - 2022 haft följande sammansättning:  
Stina Norström  Ordförande 
Hans Ådahl    Vice ordförande 
Tomas Lindberg  Ledamot 
Fredrik Karlsson   Ledamot 
Maria Dahlin Ledamot 
Catarina Callhammar  Ledamot 
Tommy Wallin Ledamot 
Stefan Ekhaga Ledamot 
Peter Palander  Adjungerad tjänsteman
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Kansliet 
Kansliet är placerat i Idrottens Hus, Nordichallen Gärde, Sundsvall.  
Säsongen 2021 – 2022 har förbundet haft två anställda: 
Peter Palander  Kanslichef, 100 % 
Per Pålsson  Kanslist,100 % 
Samt Miriam Maul på 50% fr o m 1 mars och 75% från 1 maj 2022. 

VIBF har under verksamhetsåret köpt tjänst från tre organisationer: 
 Ekonomitjänst från Redovis AB/Gerdehov Redovisning, där i huvudsak Linda Wiström 

jobbat med att administrera vår bokföring och redovisning. 
 Utvecklings- och utbildningsfrågor samt utbildningsadministration från RF-SISU 

Västernorrland där Ingela Asplund arbetat 20 % under perioden 20210501 - 20211031 
 Serieadministration från Örnsköldsviks IBK.  

Kommittéer/grupper 
Under säsongen 2021 - 2022 har VIBF haft följande kommittéer i arbete: 
Domarkommittén, Tävling Senior o Tävling Ungdom samt Hallgruppskommittén. Förutom 
kommittéer finns det en spelarutvecklingsgrupp, en utbildningsgrupp, en marknadsgrupp 
(nybildad) och ett nätverk för ordförande och utbildningsansvariga.

Domarkommittéer (DK)
Regionala Domarkommittén Västernorrlands (RDK):
Maria Dahlin,   Ordförande 
Göran Norberg,  Ledamot
Tomas Lindberg,  Ledamot
Tommy Wallin,  Ledamot
Per Pålsson,   Adjungerande tjänsteman

Lokala Domarkommittén (LDK) Medelpad:
Markus Helsing,  Ordförande 
Josephine Eriksson,  Ledamot
Teodor Lundgren,  Ledamot
Isak Solnevik,   Ledamot
Kenny Windahl,  Ledamot
Sofie Öman,   Ledamot  
Per Pålsson,   Adjungerande tjänsteman

Lokala Domarkommittén (LDK) Ångermanland:
Mikael Körning,  Ordförande 
Maria Dahlin,   Ledamot 
Tindra Edlund,  Ledamot
Isac Rönkä,   Ledamot
Matilda Öhlén,  Ledamot
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RDK Västernorrland är beslutande organ gällande frågor kring samtliga domare i distriktet, 
men med huvudfokus på domarna i våra seniorserier. För majoriteten av frågor gällande 
domarna i våra ungdomsserier ansvarar LDK. 
RDK har övergripande kontrollansvar för att tillsättning av domare för matcher i hela distriktet 
samt hanterar interna disciplinärenden gällande våra egna domare. 
RDK har utvecklat det samlade styrdokumentet med riktlinjer för domarverksamheten som 
skapades säsongen 2018–19. Ett dokument som nu löpande uppdateras.
RDK har under våren anordnat en föreläsning via Teams där Helen Caro (elitdomare i fotboll på 
internationell nivå) höll ett inspirerande föredrag riktat till våra domare, med 24 deltagare. RDK 
har genomfört 8 digitala möten under säsongen.

LDK Medelpad har övergripande kontrollansvar för att tillsättning och utveckling av 
ungdomsdomare, för matcher med spelplats Sundsvall med omnejd.
Då pandemin kortade ner säsongen var det endast ett fåtal ungdomsmatcher som hann 
genomföras. Dock var ambitionen inför säsongen att fortsätta stötta unga domare genom 
coaching/stöttning. 
I Sundsvall utbildades 14 nybörjardomare, tyvärr blev det inga matcher pga pandemin.
Att utbilda 15 åriga spelare i regelkunskap och skapa förståelse för domarens roll är en viktig 
verksamhet, tyvärr hann vi endast utbilda ett fåtal 2006 lag.
LDK Medelpad genomförde två möten under säsongen.

LDK Ångermanland har övergripande kontrollansvar för att tillsättning och utveckling av 
ungdomsdomare för matcher med spelplats Örnsköldsvik med omnejd. 
Då pandemin kortade ner säsongen var det endast ett fåtal ungdomsmatcher som hann 
genomföras. Dock var ambitionen inför säsongen att fortsätta stötta unga domare genom 
coaching/stöttning.  

Tyvärr hann det aldrig genomföras någon nybörjarkurs i Örnsköldsvik denna säsong.  
Att utbilda 15 åriga spelare i regelkunskap och skapa förståelse för domarens roll är en viktig 
verksamhet, tyvärr hann vi endast utbilda ett fåtal 2006 lag till matchledare. Under säsongen 
utbildade LDK Ångermanland majoriteten av sina ledamöter till kursledare för att kunna 
genomföra dessa matchledarutbildningar.
LDK Ångermanland genomförde två möten under säsongen.

Gemensamt RDK Västernorrland, LDK Medelpad och LDK Ångermanland:
Ordförande i våra DK har tillsammans med kansliet haft flera avstämningar under säsongen för 
att justera verksamheten så den följt Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer och 
restriktioner p.g.a. Covid-19.

Domartillsättning:  
Förbundets matcher har tillsats av ansvariga tillsättare:
Mikael Körning för spelplats Örnsköldsvik, Bollstabruk och Härnösand, både senior- och  
ungdomsmatcher. Markus Helsing för spelplats Sundsvall/Timrå/Västra, både senior- och 
ungdomsmatcher. All tillsättning har haft stöd från kansliet vid behov. Tillsättningen av 
seniordomare har granskats för godkännande av RDK.
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Domarutbildning: 
Under säsongen har fem olika nivåer av domarutbildningar (distriktsdomare) genomförts med 
totalt 92 deltagare. 

Tävling Senior
Under säsongen har distriktets Seniorkommitté bestått av;
Hans Ådahl Ordförande 
Björn Arkad   Ledamot 
Mikael Vågeteg Ledamot  
Tommy Häggström   Ledamot 
Susanne Rönnberg Ledamot 
Peter Palander  Adjungerad tjänsteman 

Tävling Senior har under säsongen även vid behov bestått av deltagare från Jämtland/Härjedalen 
som ett led i regionssamarbetet med gemensamma serier. Kommittén har under säsongen enbart 
träffats digitalt och arbetat med: 

 Att utveckla riktlinjer och förutsättningar inför kommande säsong. 
 En översyn av serierna inför kommande säsong, 
 Genomföra översyn och anpassningar av lokala förutsättningar, för godkännande av 

SIBF. 
 Beslut angående DM samt kvalificering till Svenska Cupen. 
 Behandlat skrivelser/frågeställningar från verksamheten som till stor del handlat om B-

licenser i seniorserier.  
 Deltagit på SIBFS tävlingskongress.  

Distriktsmästare DM 
Örnsköldsvik IBK Dam
Sundsvall FBC Herr

Tävling Ungdom (UK)
Under säsongen har distriktets Ungdomskommitté bestått av: 
Fredrik Karlsson Ordförande 
Stefan Ekhaga Ledamot 
Fredrik Östman  Ledamot 
Henrik Ädel   Ledamot 
Fredrik Söderlund Ledamot 
Sofie Gagnfors Ledamot/Distriktslagsansvarig 
Peter Palander Adjungerad tjänsteman 
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Ungdomskommittén har genomfört ett antal möten/telefonmöten samt haft representanter på 
diverse möten i distriktet. Återigen har mycket arbete och fokus lagts på Covid-19 pandemin. 
För att kunna ta snabba beslut vid ändringar i diverse restriktioner bildades en arbetsgrupp 
bestående av Stina Norström Ordförande VIBF, Hans Ådahl ordförande SK samt Fredrik 
Karlsson Ordförande UK.  
Vidare har UK arbetat med att: 

 Samla och stärka ungdomsserierna i distriktet. 
 Sökt samarbete utanför distriktet för att erbjuda alla som fler matcher. 
 Fastställt rankingen av lagen på blå och röd nivå. 
 Beslutat hur VIBF ska rösta på tävlingskongressen 
 Inför säsongen uppdateras rekryteringspolicy då barnkonventionen blivit lag i Sverige.  
 Genomfört digitala upptaktsträffar 
 Genomfört digitala utvärderingar av säsongen. 

På påsklovet arrangerades 
spelarutvecklingsträffar Team 
Västernorrland för pojkar och flickor 
födda 07-08 i Härnösand. Vi hade 
även öppet hus för barn födda 2006-
2014.  

Till höger en bild från öppet hus i Härnösand 
för spelare födda 2011-2014. 
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Distriktslags-SM 
Det uppskjutna SDF SM:et för spelare födda 04 genomfördes under V43-44 i 
Nyköping/Oxelösund. Killarna tog sig efter fint spel i gruppen till kvartsfinal där slutsegraren 
Uppland blev ett för tufft motstånd den här gången. Men efter vinst i placeringsmatchen mot 
Östergötland så slutar Västernorrlands killar på en fin 5:e plats i SDF SM.  
Tjejerna slutade på en tredjeplats i en väldigt tuff grupp där finalisten Västsvenska och 
semifinalisten Skåne (förlorade semifinalen på straffar mot slutsegraren Stockholm) blev för  
tuffa. Det innebar spel om placeringarna 9-12 för våra tjejer. Där blev det först seger mot 
Södermanland men sedan inkasserade man en förlust mot Uppland vilket innebar en helt okej 
10:e plats i SDF SM.   
SDF SM för spelare födda 05 skulle ha spelats i Nyköping/Oxelösund 6-9 Januari men ställdes p 
g a av pandemin in med kort varsel. Nytt speldatum och plats är Umeå 3-6 November 2022.  

Distriktsmästare DM
Inget DM arrangerades denna säsong för ungdomar. 

Utbildning och utvecklingskommittén (UTBK)
Denna kommitté är inte längre någon kommitté utan en Utbildning och utvecklingsgrupp som 
Peter Palander och Ingela Asplund ansvarat för.  

Utveckling 
Säsongen inleddes i sedvanlig ordning med Kickoff och årsmöte i Sundsvall. Ett möte som vi 
hade möjlighet att genomföra fysiskt, 15 föreningar var representerade. Förutom årsmöte bestod 
dagen av information inför kommande säsong och föreläsning av HG Rådström Blue Heroes. 
HG pratade om hur det är att vara ledare för ett lag bestående av människor med diverse 
intellektuella handikapp. Det var en mycket fin föreläsning som frambringade en och annan 
känslomässig tår i ögat på många. Flera deltagare blev väldigt taggade på att själva dra i gång ett 
likadant lag i sin förening.  
Liksom föregående säsong fick mycket av arbetet under året fick genomföras digitalt. Både 
möten, men även att de anställda behövde jobba hemifrån. Vilket var uppskattat av många och vi 
har haft många deltagare på våra träffar, men dialogen och diskussioner har blir lite lidande. Vi 
har lärt oss mycket under året och digitala träffar är här för att stanna.    
Under säsongen har vi genomfört flertalet nätverksträffar med ordförande, ungdoms- och 
utbildningsansvariga i länets föreningar både digitalt och fysiskt. 
SIBF:s satsningar/projekt såsom ”öppen hall”, 60 plus innebandy, Floorball Fitness mm har 
tyvärr inte kunnat bedrivas i den utsträckning som tanken varit. 

Inspirerande föreläsning av HG Rådström om hans lag Blue 
Heroes. 
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Utbildning
En hel del utbildningar såsom GU samt Steg 1 grön, blå och röd har kunnat genomföras både 
fysiskt, och även digitalt. Under säsongen har innebandyledare deltagit i flertalet föreläsningar/ 
externa utbildningar digitalt.  

En digital föreläsning i spelförståelse med Peter Svensson Hörnsten var en uppskattad utbildning 
med 60 deltagare. Även i år genomfördes en digital matchvärds- och sekretariatsutbildning med 
hundratalet deltagare.  
Flera utbildningar och informationsmöten genomfördes digitalt. Uppskattat av många och 
effektivt för personalen,   

Upptaktsträffarna genomfördes även de digitalt och för första gången körde vi upptaktsträffen 
för ledare på Grön nivå separat.  

Nedan ser ni antalet ledare som gått SIBF:s utbildningar i Västernorrland de två senaste 
säsongerna. En del tillfällen har inte genomförts då det varit för få eller inga ledare anmälda.  

  Utbildningar 
Antal tillfällen 

20/21 
Antalet deltagare 

20/21 
Antal tillfällen 

22/23 
Antalet deltagare 

22/23 

 Grundutbildning 
Barn & Ungdom

8 109 8 84 

 Steg 1 Grön 0 0 2 29 

 Steg 1 Blå 2 36 6 31 

 Steg 1 Blå/röd 0 0 0 0 

 Steg 1 Röd  4 69 6 47 

Målvakten Röd 0 0 2 3 

Grundutbildning      
Junior &Senior 

4 45 2 42 

 Totalt 18 259 26 236 

Peter och Pelle informerar alla 120 deltagare på 
upptaktsträffen 
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Marknadskommittén 
Liksom utbildnings och utvecklingskommittén så har marknadskommittén ersatts av en 
marknadsgrupp. Gruppen har just nu dessa medlemmar men den fylls på med personer som 
kommer att vara med och arbeta in samarbetsavtal och sponsring.  
Catarina Callhammar, Peter Palander och Rasmus Persson.  

Arbetet med att hitta nya samarbetspartners och sponsorer har blivit väldigt begränsat under 
Coronapandemin men så det mesta delen av arbetet har varit att fylla på med medlemmar i 
gruppen (flera på väg in), samt att sätta en agenda på fokusområden att arbeta mot.  

Hallgruppskommittén
Under säsongen har hallgruppskommittén bestått av: 
Stina Norström  Ordförande 
Patrik Callhammar Ledamot 
Patrik Norlander  Ledamot 
Helene Hedblom   Ledamot 
Tommy Häggström   Ledamot 
Stefan Sundquist   Ledamot 
Peter Palander  Adjungerad tjänsteman 

Hallgruppen har haft digitala möten under året. Stina har även varit gruppens representant i den 
arbetsgrupp som RF-SISU Västernorrland leder i samarbete med olika 
specialdistriktsidrottsförbund i Västernorrland i syfte att uppmärksamma politikerna i framför 
allt Sundsvall om bristen på halltider. Gruppen har träffat både tjänstemän och politiker i 
Sundsvalls kommun i ett flertal digitala möten bl a om önskemål kring de planerade hallbyggena 
i Indal samt vid Åkersvik. Behovet av fler golvytor har i första hand lyfts fram från gruppen.  
I Örnsköldsvik och Härnösand kommer det att byggas nya hallar. 
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VERKSAMHETSPLAN 2022/2023

FOLKSPORTEN FÖR ALLA – ALLTID! 

TÄVLING:  
 Administrera seriespel och sammandrag i hela distriktet. 
 Nätverksträffar och dialog med föreningarna, lagen och spelarna 
 Verka för att få fler att fortsätta spela innebandy längre 
 Verka för att få fler att börja spela innebandy. 
 Ha en löpande dialog med föreningarna kring serieuppläggen. 
 Löpande dialog med föreningarna kring riktlinjer för spelarövergångar. 
 Jobba med hallklimatet för en tryggare miljö för spelare och domare. 
 Aktivt arbete med förening/lag där kritik inkommer kring ledares/föräldrars/spelares 

uppträdande i samband med matcher. 
 Arbeta med dispenser utifrån SIBFS regelverk. 
 Upptaktsträffar med samtliga lag inbjudna. 

Ungdom: 
 Arrangera spelarutvecklingsträffar/läger för ungdomar födda 2007-2009 
 Tillsätta spelarutvecklingskoordinator för att förbättra kvalitén på vår spelarutveckling. 
 Delta i SDF SM för ungdomar födda 2005 och 2006  
 Samarbeta med närliggande distrikt från flickor och pojkar div 1 och uppåt. 

Senior: 
 Administrera DM för seniorer.  

DOMARE:
 Behålla befintliga domare i verksamheten. Lägga mycket arbete på att stötta domarna 

extra mycket deras 3 första år. Dom domare som dömer sitt första år skall alltid vara 
prioritet. 

 Höja regelkunskapen hos domarna. 
 Rekrytera fler domare över 18 år. Vi kommer starta upp uppsökande verksamhet på plats 

hos föreningarna. Besöka dom på deras träning. Fokus på lag på junior och seniornivå. 
 Utbilda alla spelare födda 2008 i regelkunskap/matchledare. Obligatorisk utbildning för 

lag med spelare i dessa åldrar, oavsett om dom går vidare till att bli domare eller inte. 
 Utveckla RDK och LDK. Viktigt att de olika LDK kan jobba mot gemensamma mål i 

stort, samtidigt som hänsyn tas till olika lokala förutsättningar. 
 Rekrytera ledare som domarcoacher. 
 Genomföra två kvällar med regelgenomgång för spelare och ledare. 

UTBILDNING:
 Genomföra ledarutbildningar, GU, Steg 1 Grön, Blå, Röd och Svart. 
 Höja kompetensen och säkerhetsställa kunskapen i svensk idrotts riktlinjer och svensk 

innebandys utvecklingsmodell hos styrelse och kommittéer. 
 Genomföra nätverksträffar för föreningar med målet att gemensamt utveckla 

verksamheten. 
 Erbjuda utbildningar utifrån föreningars önskemål.  
 Uppmuntra våra föreningar att genomföra Fifty Fifty. 
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MARKNAD O KOMMUNIKATION: 
 Arbeta fram förmånliga samarbetsavtal. 
 Marknadsföra innebandyn lokalt via hemsidan och sociala medier. 
 Utveckla kommunikationen och vara tydligare med föreningarna och dess ledare vilka 

kommunikationsvägar som gäller. 

FÖRENINGSUTVECKLING:
 Inleda kontakter med lag som verkar inom Parasporten för att se hur vi går vidare i 

framtiden.  
 Stötta föreningar i uppstart av lag på orter där vi idag inte har någon verksamhet i 

samverkan med befintliga idrottsföreningar. 
 Genomföra föreningsutvecklingsarbete med minst tre föreningar genom ”vår förening 

vill”.  
 Starta processer inom ungas delaktighet i föreningar. 
 Se över möjligheten att söka bidrag för att fortsätta utveckla verksamheten.  
 Fortsätta påverkansarbete gällande hallar och spelplatser. 
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Västernorrlands Innebandyförbund 

Konto BUDGET 220501-
230430

RÖRELSENS INTÄKTER 

Nettoomsättning 

3010 Domarresepott 295 000,00

3011 Kansliavgift 100 000,00

3012 Serieavgifter 1 080 000,00

3013 Domar/tränarutbildning 300 000,00

3017 Sanktionsavgifter/böter 20 000,00

3018 Anm avgift spelarutveckling/Distriktslag 330 000,00

3019 Domararvoden från föreningar 1 100 000,00

3152 Projekt 250 000,00

3990 Administrativa intäkter 115 000,00

Summa nettoomsättning 3 590 000,00

Aktiverat arbete för egen räkning 

3850 Bidrag för arbetskraft 420 000,00

3880 Övriga bidrag (ej offentligrättsliga) 200 000,00

Summa  aktiverat för egen räkning 620 000,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 4 210 000,00

RÖRELSENS KOSTNADER 

Råvaror och förnödenheter 

4049 Kostnader Projekt 250 000,00

4058 Plan/hallhyror 90 000,00

4059 Kost/logi 110 000,00

4060 Materialkostnader, Övrigt (domare, distrl, projekt) 140 000,00

4061 Konsultarvoden, kursledare utbildningar 120 000,00

4064 Materialkostnader, utbildningar 25 000,00

4067 Anmälningsavgifter 24 000,00

4072 Busstransporter 80 000,00

Summa  råvaror och förnödenheter 839 000,00

BRUTTOVINST 3 371 000,00

Övriga externa kostnader 

5010 Lokalhyra 23 000,00

5250 Hyra av datorer 0,00

5410 Förbrukningsinventarier 20 000,00

5480 Arbetskläder och skyddsmaterial 10 000,00

5800 Resekostnader 5 000,00

5810 Biljetter 5 000,00

5820 Hyrbilskostnader 10 000,00

5830 Kost och logi 10 000,00

6070 Representation och uppvaktningar 5 000,00

6110 Kontorsmaterial 15 000,00
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6211 Telefon 10 000,00

6230 Datakommunikation 14 000,00

6250 Postbefordran 1 500,00

6310 Försäkringar 3 000,00

6420 Ersättningar till revisorer 17 500,00

6460 Sammanträdeskostnader 10 000,00

6530 Redovisningstjänster 75 000,00

6550 konsultarvoden 25 000,00

6570 Bankkostnader 6 000,00

6980 Medlems- och föreningsavgifter 5 000,00

Summa övriga externa kostnader 270 000,00

Personalkostnader 

7110 Arvoden (ej idrottsutövare) 210 000,00
7111 Löner idrottsutövare (mindre än halva 
basbeloppet) 1 210 000,00

7210 Löner till tjänstemän 1 000 000,00

7285 Semestertillägg 50 000,00

7290 Förändring semesterlöneskuld 15 000,00

7331 Skattefria bilersättningar 180 000,00

7332 Skattepliktiga bilersättningar 85 000,00

7411 Premier för kollektiv pensionsförsäkring 65 000,00

7510 Lagstadgade sociala avgifter 310 000,00

7519 Social avgifter för semester- och löneskuld 5 000,00

7530 Särskild löneskatt för pensionskostnader 15 000,00

7580 Grupplivförsäkringar 2 000,00

7612 Utbildning idrottsutövare/tränare 30 000,00

7613 Utbildning tjänstemän 6 000,00

7614 Utbildning Förtroendevalda 5 000,00

7620 Sjuk- o hälsovård 4 000,00

7631 Personalrepresentation ej avdragsgill 3 000,00

7690 Övriga personalkostnader 6 000,00

Summa  personalkostnader 3 201 000,00

RÖRELSERESULTAT -100 000,00

Finansiella poster 

8310 Ränteintäkter 0,00

8410 Räntekostnader 0,00

Summa finansiella poster 0,00

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -100 000,00

SUMMA RÖRELSEN KOSTNADER 4 310 000,00

BERÄKNAT RESULTAT -100 000,00


