
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämndens arbetsutskott 2020-05-26

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31
Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna Hockey (FN 2020.014)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden beslutar att avslå Vallentuna Hockeys ansökan om ett bidrag på 35 000 kr för 
oförutsedda utgifter i samband med långa resor vid spel i Allettan norra.

Ärendebeskrivning
Vallentuna Hockey ansöker om bidrag för speciella ändamål för en oväntad kostnad i och 
med att A-laget efter grundserien kvalificerade sig till spel i Allettan Norra. Följden av att 
Vallentuna placerades i Allettan Norra blev många långa resor. I Allettan Norra deltog lag 
som Kiruna, Boden, Piteå, Teg, Östersund m.fl.

Den budgeterade kostnaden för resor för A-laget var 140 000 kr för säsongen 2019/2020. I 
och med avancemang till Allettan kom kostnaden istället att hamna på omkring 250 000 kr 
enligt föreningens underlag. Föreningen har erhållit bidrag på 40 000 kr från 
Hockeyettan/ATG och har också arbetat intensivt i en arbetsgrupp för att samla ihop pengar 
till Allettan spel. Utifrån föreningens extra insatser och bidrag från Hockeyettan/ATG har 
extra intäkter inkommit till föreningen. Men enligt föreningen täcker det inte kostnaderna som 
Allettan innebar och föreningen ansöker därför om ett bidrag på 240 000 kr. Eventuellt bidrag 
utbetalas inte till föreningens konto utan regleras genom avräkning på befintlig skuld som 
föreningen har till förvaltningen.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar att fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att 
fritidsnämnden beslutar att avslå Vallentuna Hockeys ansökan om ett bidrag på 35 000 kr för 
oförutsedda utgifter i samband med långa resor vid spel i Allettan norra.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-03-05, ansökan bidrag speciella ändamål Vallentuna Hockey 

kvalspel
 Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna hockey Allettan
 Ansökan, mail.
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Tjänsteskrivelse

Ansökan om bidrag speciella ändamål, 
Vallentuna Hockey 

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja Vallentuna Hockey ett bidrag på 35 000 kr för 
oförutsedda utgifter i samband med långa resor vid spel i Allettan norra. 

Ärendet i korthet
Vallentuna Hockey ansöker om bidrag för speciella ändamål för en oväntad kostnad i 
och med att A-laget efter grundserien kvalificerade sig till spel i Allettan Norra. 
Följden av att Vallentuna placerades i Allettan Norra blev många långa resor. I 
Allettan Norra deltog lag som Kiruna, Boden, Piteå, Teg, Östersund m.fl. 

Den budgeterade kostnaden för resor för A-laget var 140 000 kr för säsongen 
2019/2020. I och med avancemang till Allettan kom kostnaden istället att hamna på 
omkring 250 000 kr enligt föreningens underlag. Föreningen har erhållit bidrag på 40 
000 kr från Hockeyettan/ATG och har också arbetat intensivt i en arbetsgrupp för att 
samla ihop pengar till Allettan spel. Utifrån föreningens extra insatser och bidrag från 
Hockeyettan/ATG har extra intäkter inkommit till föreningen. Men enligt föreningen 
täcker det inte kostnaderna som Allettan innebar och föreningen ansöker därför om 
ett bidrag på 240 000 kr. Eventuellt bidrag utbetalas inte till föreningens konto utan 
regleras genom avräkning på befintlig skuld som föreningen har till förvaltningen.

Bakgrund
Vallentuna Hockey startades 1947 som en samlingsförening för många bollsporter och 
har efterhand delats upp i flera underföreningar. Föreningen har idag runt 340 
medlemmar, varav ca 250 av dem är barn och unga från hockeyskola till J20. 
Verksamheten består av hockeyskola (både flickor och pojkar), ungdom (U8-U16, 
även flicklag), Paraishockey, Junior (J18 och J20) och senior (dam och herr). Enligt 
föreningen är Vallentuna Hockey en av de ishockeyföreningarna i Stockholm med 
störst andel flickor. 

Föreningen strävar efter stora grupper i alla årskullar och att utveckla spelare på alla 
nivåer. Målet är att spelare ska kunna spela från hockeyskola och hela vägen upp till 
A-laget. Så många som möjligt av föreningens egna spelare ska utbildas och utvecklas 
föra att kunna ta plats i J18, J20 och A-lag. Föreningen vill att hälften av spelarna i A-
laget ska vara skolande i Vallentuna Hockey.
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Handlingar

1. Tjänsteskrivelse, 2020-03-05, Ansökan om bidrag speciella ändamål, 
Vallentuna Hockey.

2. Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna Hockey kvalspel.
3. Ansökan, mail.

Petri Peltonen Ola Nilsson 
Förvaltningschef Enhetschef på 

idrotts- och friluftsenheten

______________________

Ska expedieras till
Akten
Vallentuna Hockey 
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Vallentuna hockey 
Vallentuna hockey startades 1947 som en samlingsförening för många bollsporter och har 
efterhand delats upp i flera underföreningar. Vi har idag runt 340 medlemmar, varav ca 250 
av dem är barn och unga från Hockeyskola till J20. Verksamheten består av Hockeyskola 
(både pojkar och flickor), Ungdom (U8-U16, även flicklag), Paraishockey, Junior (J18 och 
J20) och Senior (både herr och dam). Vi är en av de ishockeyföreningar i Stockholm med 
störst andel flickor.  Vallentuna hockey har 404 medlemmar, varav 252 st under 20 år. 13 % 
av 7-20 är flickor. Totalt 19% tjejer.  
 
I detta är inte hockeyskolan med eftersom de är yngre än 7. Cirka 50 st till och skulle ge ännu 
högre procent tjejer. 
 
 

Vision 
Vallentuna hockey ska vara en ishockeyförening där spelare och ledare trivs, utvecklas och 
mår bra. Med hjärta och vilja skapar vi en verksamhet som föder ett livslångt intresse för 
ishockey och Vallentuna hockey. 
 
Vi är en klubb för hockeyspelare i alla årskullar, från hockeyskola till A-lag. Med glädje, 
bredd och spets utvecklar vi spelare till att bli så bra de kan utifrån individuella 
förutsättningar. 
 

Mål 
Att bedriva ishockeyverksamhet för barn, ungdomar och vuxna med fokus att fostra duktiga 
ishockeyspelare och goda samhällsmedborgare. Vi vill bidra till att skapa ett livslångt intresse 
för ishockey och för Vallentuna hockey. 
 
Vi strävar efter stora grupper i alla årskullar och att utveckla spelare på alla nivåer. Målet är 
att våra spelare ska kunna spela från hockeyskola och hela vägen upp till a-laget i Vallentuna 
hockey. Så många som möjligt av våra egna spelare ska utbildas och utvecklas för att kunna ta 
plats i J18, J20 och a-lag. Vi vill att hälften av spelarna i A-laget ska vara skolade i 
Vallentuna hockey. 
 

• Vårt A-lag spelar i Allsvenskan senast säsongen 2023/24 
• Våra juniorlag (J18 och J20) spelar i Elit senast säsongen 2022/23 
• Vårt J18-lag består i huvudsak av spelare som går på Vallentuna hockeygymnasium 

2022/23 
• Våra U15- och U16-lag spelar i Stockholms svårserie varje säsong 
• Vi har en komplett lagstege på ungdomssidan för pojkar 
• Vi har en stabil flickverksamhet på ungdomssidan 2022/23 

 
Årets säsong är ännu inte slut, men vi kan konstatera att det har varit en bra säsong för vår 
förening. Vårt A-lag gick vidare till det som heter Allettan, det är den nivå vi behöver 
stabilisera oss på för att på sikt kunna etablera oss i Allsvenskan. J18 gick också till Allettan 
och vårt J20-lag är på god väg att ta sig tillbaka till J20 Elit, där de tidigare låg. Det är viktiga 
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mål för Vallentuna hockey för att säkerställa att våra spelare kan stanna kvar och spela hockey 
i Vallentuna från hockeyskola till A-lag. 
 
Inför nästa säsong har vi lagt ner mycket tid och resurser på att bygga upp Vallentuna 
hockeygymnasium tillsammans med Vallentuna gymnasium. Här har både kommunen och 
Vallentuna hockey mycket att vinna. Fler tjejer och killar från Vallentuna kan välja att stanna 
kvar och gå gymnasiet i sin hemkommun i stället för att byta till skola i annan kommun, och 
för vår del innebär det en utveckling av vår juniorverksamhet i rätt riktning. 
 
 

Verksamhet 
Den röda tråden genom alla årskullar är bra träning anpassad efter åldersgrupp, grund- och 
vidareutbildade tränare och goda träningsförutsättningar.  
 
Vi tror på en verksamhet där utbildningen trappas upp stegvis och att det är viktigt att träna på 
rätt saker i rätt tid. Vi tror att vi utvecklar hockeyspelare bäst genom att de första åren 
fokusera på grunderna individuellt för att senare stegra det till en mer avancerad nivå. 
Därefter kommer komplexiteten i lagspelet där varje detalj tränas på. Vallentuna hockey har 
rekommendationer och riktlinjer för träningsmängd och träningsinnehåll för respektive 
årskull.  
 
Ledarna i varje lag har ett ansvar att spelarna känner glädje och inspiration i att träna och 
spela hockey. Ledarna ska vara lyhörda och kommunicera med spelarna om hur de upplever 
klubbens verksamhet. Ledare och spelare har ett ansvar att passa tider, visa hänsyn och 
respekt i och utanför ishallen, och att alltid göra sitt bästa. 
 
 

Värdegrund och värderingsarbete 
I Vallentuna hockey är alla välkomna och vi behandlar varandra och alla vi möter med 
respekt. Vi har en positiv och inkluderande miljö där vi ser och bekräftar varandra. Vi gläds 
med varandras framgång och stöttar våra medspelare vid motgång. Vi är stolta över att 
representera Vallentuna hockey och hjälps åt att lyfta fram positiva händelser i föreningen. 
Oavsett roll är vi alla en del av Vallentuna Hockey och en representant för föreningen. 
 
Vi vill skapa en långsiktig utveckling hos våra spelare, vi skapar goda vanor tidigt i karriären 
och har förståelse för nyttan av det. I Vallentuna hockey gör vi alltid vårt absolut bästa och vi 
uppmuntrar glädjen och lusten att vilja lära sig mer. Vi har tålamod och tillit till våra ledare 
och spelare, utveckling tar tid. Vi är ödmjuka och nyfikna inför nya sätt som kan utveckla oss 
som spelare, ledare, lag och förening. 
 
Vi arbetar utifrån Hemmaplansmodellen, en vägvisare för tränare, föreningar och föräldrar 
med målet att skapa ett livslångt intresse för hockey, personlig utveckling och prestationer i 
världsklass. Vi arbetar också utifrån Barnkonventionen, som från 1 januari 2020 är lag i 
Sverige. 
 
Vallentuna hockey står för individers lika värde, och tar avstånd från mobbning, rasism och 
invandrarfientlighet. Vi samarbetar med skola, andra föreningar och den kommunala 
verksamheten för att främja ett inkluderande samhälle. Alkohol får under inga omständigheter 
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användas av ledare eller spelare när de representerar klubben. Detsamma gäller för föräldrar 
som bor med barnen på resor, cuper och i samband med matcher eller andra sammanhang där 
man representerar föreningen. Vallentuna hockey tar avstånd från droger. Klubben tar kraftigt 
avstånd från alla former av alkohol och droger vid framförande av fordon. Sexuella övergrepp 
är alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon 
annan att göra, mot den utsatta personens vilja. Vi använder oss av Riksidrottsförbundets 
policy mot sexuella övergrepp inom idrotten.  
 
 

Varför söker Vallentuna hockey ”Bidrag speciella ändamål”? 
 
Vallentuna hockey söker detta bidrag då en oväntad kostnad uppkommit i och med att A-laget 
efter grundserien gick vidare till Allettan Norra. Det innebär att de bästa från fyra serier slås 
samman till två, följden av det blir långa resor, särskilt för de lag som då tillhör Allettan 
Norra. De lag vi möter är Kiruna, Boden, Piteå, Teg, Östersund, Hudiksvall, Lindlöven, 
Borlänge och Väsby. 
 
I Vallentuna hockey jobbar vi tillsammans som en förening, det innebär också att alla lagen 
delar på den budget vi har. En ständigt pågående diskussion i en ideell förening med A-
lagsverksamhet är huruvida pengarna fördelas rättvist mellan A-lag och ungdomssektion. I det 
här fallet, när vi får en så stor ökad kostnad som enbart förknippas med vårt A-lag, blir det 
svårt att säkerställa att pengar inte behöver tas från ungdomsverksamheten (inklusive 
tjejhockeyn och paraishockeyn) för att finansiera den ökade resekostnaden för A-laget. Det 
kan av många ifrågasättas och i ett längre perspektiv kanske till och med leda till att man 
väljer att inte spela ishockey.  
 
Det tycker vi skulle vara väldigt olyckligt. Vi är många som ideellt arbetar för att våra barn 
och unga ska få en rolig och meningsfull fritid. Och vi tycker att vi gör ett bra jobb, har en fin 
förening där våra tjejer och killar har roligt tillsammans både på och utanför isen. En miljö där 
våra barn och unga vill vistas efter skolan och på helger.  
 
Sett ur det perspektivet är det viktigt att vår A-lagsverksamhet inte tar av vår 
ungdomsverksamhet. Vallentuna hockeys mål är att på sikt nå Allsvenskan, innan vi kan göra 
det behöver vi bli ett etablerat Allettan-lag, det vill säga att vi går till det slutspelet 
återkommande varje år. Under de första säsongerna kan det vara svårt att knyta tillräckligt 
många sponsorer och samarbetspartners till oss för att kunna finansiera fullt ut.  
 
Vi tror att Vallentuna hockey starkt bidrar till att göra Vallentuna kommun till en attraktiv 
kommun. En kommun där man vill bo och där man känner sig trygg i att barn och unga har ett 
stort utbud av meningsfull fritidssysselsättning. Alla våra lag, från ungdom till A-lag, syns i 
andra delar av landet och gör god PR för vår kommun. På så sätt kan Vallentuna kommun 
också dra fördel av vår breda, stora verksamhet. Lägg därtill vårt Hockeygymnasium som vi 
hoppas ska innebära att fler tjejer och killar väljer att stanna kvar, eller komma till Vallentuna, 
för att gå gymnasiet. 
 
För vad och hur mycket söker Vallentuna hockey bidrag 
Den budgeterade kostnaden för A-lagets resor (resor, mat och logi) ligger på 140 000 kronor 
för säsongen 2019/20. I och med avancemang till Allettan kommer kostnaden i stället hamna 
på omkring 250 000 kronor. Det är väldigt mycket pengar för vår förening. 
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När det stod klart att A-laget gått vidare sattes en arbetsgrupp ihop för att spåna på ideér för 
att samla ihop pengar. Ett stort arbete kring att dra in pengar till hemmamatcherna drogs igång 
vilket ledde till att många i föreningen på olika sätt varit engagerade för att hjälpa till med 
detta. Exempel på arbete som gjorts;  
 

• Matchvärdskap till alla matcher har sålts in till sponsorer 
• Livesändningar av alla hemmamatcher med producenter, filmare och kommentatorer 

för att få produktionsbidrag och pay per view intäkter 
• Lotteri har anordnats på hemmamatcherna 
• Bröd som sponsrats av ett bageri har sålts på alla matcher 
• Mycket marknadsföring i Vallentuna och i sociala medier för att locka publik till 

matcherna har genomförts 
 
Hockeyettan/ATG ger ett bidrag till de lag som tar sig vidare till Allettan, men det bidraget är 
på endast 40 000 kronor. 
 
Resebudget Allettan 
 

 
 
 

 
Utifrån föreningens extra insatser enligt ovan samt bidrag från Hockeyettan/ATG har extra intäkter 
inkommit till föreningen. Men de täcker inte den stora extraordinära kostnaden som Allettan innebär. 
Vallentuna hockey ansöker därför om ett bidrag på 240 000 kronor från Vallentuna kommun. Följande 
fakturor finns bifogade.  
 
 

Vallentuna uppfyller villkoren för bidraget då föreningen 
 
 
• tillhör statsbidragsberättigad riksorganisation.  
• har minst femton registrerade medlemmar i åldern 7-20 år, mantalsskrivna i någon av UNO-
kommunerna (Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm eller Österåker). 
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 • huvudsakligen bedriver verksamhet för ungdomar i Vallentuna.  
• kan redovisa minst 20 sammankomster per verksamhetsår.  
• har ett registrerat post- eller bankgirokonto.  
• senast tre månader efter varje årsmöte (till fritidsförvaltningen) lämna in 
verksamhetsberättelse med bl a uppgift om medlemsantalet totalt och för gruppen 7-20 år, 
ekonomisk redovisning, revisionsberättelse samt förteckning över styrelse och revisorer. 
 
 

Kontaktuppgifter 
 
kansliet@vallentunahockey.com 
 
 
Paul Jurk, Ordförande  
Tel:  070 778 85 00 
E-post:paul.jurk@valletunahcokey.com 
 
Staffan Hassius, Vice ordförande 
Tel: 073 808 92 00 
E-post: hassius61@gmailcom 
 
 
Cecilia Jegander, Sekreterare 
Tel: 073 973 8301 
E-post:cilla.jegander@gmail.com 
 
Elin Ferm, Kassör 
Tel: 070 963 98 07 
E-post:elin.ferm@bluelink.se 
 
Pontus Andersson, Ledamot 
Tel: 070 567 57 67 
E-post: pontus@akroa.se 
 
Lilian Ydehed, Ledamot 
Tel:0702353532 
E-post:lilianthomander@icloud.com 
 
Madelen Falkenhäll, Ledamot 
Tel: 076-790 16 38 
E-post: madelen.falkenhall@swedbank.se 
 
Monica Heyder, Suppleant 
Tel: 070 738 76 82 
E-post: monica.heyder@gmail.com 
 
Daniel Rosengren, Suppleant 
Tel: 076 768 25 57 
E-post:daniel.rosengren@zeiss.com 

mailto:kansliet@vallentunahockey.com
tel:070


Betalningsvillkor

Fakturadatum

2020-01-01

15 dagar Netto

Vallentuna Hockey/Herr

303571

1/1

186 48  Vallentuna

Förfallodatum

2020-01-16

Parkvägen 24, Sportkontor

Sverige

Faktura

7110561

Fakturanummer

Ordernummer Er referens Vår referens

47936 Inge Mattsson Kamal Hedati

Körningsdatum 11:152019-12-28

Antal bussar Antal personer  50 1

Från Vallentuna IP, Vallentuna

Via ******************************************************

Matchstart: 16:00 ( Lindehov, Ishockeygatan )

Återresa:18:45

Kontakt: Inge Matsson, 073-6993222

******************************************************

Till Vallentuna IP, Vallentuna

Körningen slutar 2019-12-28 21:15

Pris exkl moms  8.600,00st à 1  8.600,00

Momssats Belopp exkl moms Mervärdesskatt Belopp inkl moms

6,00 %  516,00 8.600,00  9.116,00

 8.600,00  9.116,00 516,00  0,00

Totalt att betalaFaktureringsavgift

 0,00

Summa exkl moms Mervärdesskatt Öresavrundning

Merresor AB Tel: +46 -8-479 32 00 Bankgiro 5215-2592 www.flygbussarnacharter.se

Flygbussarna Charter Fax: +46 -8-479 32 09 Plusgiro charter@flygbussarnacharter.se

Klarabergsviadukten 72 Jour: +46 -8-479 32 34 Org nr 556401-0055

SE-111 20 STOCKHOLM VAT nr: SE556401005501 Innehar F-skattebevis
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Kundnum mer Faktura nr

2 303571 7110569
& . .

% Menacr AB Kiarabergsviaduklen 72 35411 20 STOCKHOLM & Ange fakturanu mmer Vld betal" "19 )
x

% Er referens * ' g
g ' Vallentuna Hockey & %
3 Var referens Fack 2648 * _ %

FE 753 %
Fakturadatum 20-01 —1 0 751 75 Uppsala

[ Förfallodatum 20-01 —25 ]

,.tr Anmärkningar ej gjorda inom 8 dagar beaktas ej.
|:

Referensränta + 8 % utgår från förfallodatum. Sida 1

Beskrivning Antal A-pris Belopp

ORDER 47957

V'R REFERENS Kamal Hedati

ER REFERENS Inge Mattsson

Krningsdatum 2020-01—05 11:00

Antal bussar 1

Antal personer 50

Frn Vallentuna IP, vallentuna, avg.tid 11.15

Via *i************************ ***********—k**

**************

Lunchstopp Dalahsten Avesta ( ca 30

wminuter ),

Matchstart: 16:00 ( Borlnge Ishall)

"terresa:18:45

Kontakt: Inge Matsson, 073—6993222.

**********'*****”k—Ahkxt'kitir***********i******

iiiiiiåttitiuki'

  

          

Till Vallentuna IP, Vallentuna

Krningen slutar 2020—01—05 21:30

Pris 1.0 8600.00 8 500.00

Momsunderlag Moms—% Momsbelopp

& 600.00 6.00 516.00

Belopp exkl. moms Moms Öresutjämning Summa att betala
8 600.00 516.00 SEK 9 115.00

Postadräs Telefon Moms reg. nr Bankgiro
Merresor AB 08—479 32 00 556401 —0055 5215-2592

Kiarabergsviadukten 72 08-479 32 34

85411 20 STOCKHOLM Fax V.A.T—Code
08-479 32 09 Bolaget innehar F—skattsedei SE556401005501
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FAKTURA
 

 

Kundnum mer

303571
Faktura nr

7110587
 

/
—

Menesor AB Kiarabergsvtadukten 72 SE—H 1 20 STOCKHOLM

Er referens

Vår referens

Fakturadatum 20-01 -22

 

(, Förfal lodatum 20 -02-06 ]
 

Anmärkningar ej gjorda inom 8 dagar beaktas ej.

Referensränta + 8 % utgår från förfallodatum.

Ange fakturanummer vid betalning &
.

 

Vallentuna Hockey

Fack 2648

FE 763

751 75 Uppsala 
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Sida 1
 

Beskrivning Anta1 A-pris Belopp
 

ORDER 47961

VMR REFERENS Linda Trnblom

ER REFERENS Inge Mattsson

Krninqsdatum 2020—01—17 08:30

Antal bussar 1

Antal personer 50

Frn Vallentuna IP, Parkvgen, Vallentuna

Via **x*****w**n*t**********************x**x

******************************

3 dagars resa till Ume och Pite

,_.. Luuc,hs.£DPP p resan.,upp ___1 Sundsvall, ca

30 min) ank. ca 11:45/12.

Framme Ume ca 15:45.

Bor bda ntterna i Ume.

Match dag 2 och 3:

18/1 — 16:00 LF Arena Pitea

19/1 — 16:00 A3 Arena, Ume

"terresa: ca 18:45 19/1.

Kontakt: Inge Matsson, 073—6993222.

KUND ORDNAR MED CHAUFFRENS LOGI INKL.

FRUKOST.

*****'k1'r***ir'k*******************k*********

***i'irii'iti****ii**********i*i*i

Krninqen slutar 2020—01—20 03:15

Pris

Vallentuna IP, Parkvgen, Vallentuna

Momsunderlag Moms—% Momsbelopp

28 000.00 6.00 1 680.00  1.0 28000.00 

 

28 000.00  

Belopp exkl. moms Moms   
28 00000 1 680.00

Öresutjämning

 

Summa att betala

SEK  29 680.00
 

Postadress

Merresor AB

Klarabergsviadukten 72

812-111 20 STOCKHOLM

Telefon

08—479 32 00

08-479 32 34

Fax

08-479 32 09 Boiaget innehar F—skattsedei

Bankgiro

5215—2592

Moms reg. nr

556401 —0055

XLAJZCode

SE556401005501

 

 



















 

Fa ktu ra _
Scandic

 

Fakturanr: D8684731316043861

Företag: Vallentuna Hockey ,

Att: Charlie Thermaenius Bokningsnr: 473131601 ' ,,

Ad ress: Ankomstdatum: 31—jån ,

Postadress: _ __ _ Vår ref: Elina

Telefonnummer: * ' i * *
 

 

Datum Antal Beskrivning Pris/rum (SEK) Totalsumma (SEK)

31—jan 1 1 Bäddsrum 700 700

12 2 Bäddsrum 800 9 600

01—feb 1 1 Bäddsrum 700 700

12 2 Bäddsrum 800 9 600

31—jan 24 Sportmiddag 129 3 096

01—feb 24 Sportlunch 129 3 096

24 Sportmiddag 129 3 096

     
 

Moms med 12 % ingår på övernattning och med 25 % på mat.

 

 

 

 

 

    

   

|Totalt (SEK) 29 888
Provision/avdrag (SEK)

1000/o

Ange Fakturanummer som börjar med D Belopp (SEK) 29 888

vid betalning, se fakturahuvud. Betalas senast Snarast

%

Scandic Luleå

Banvägen 3

SE 973 46 LULEÅ

Scandic Luleå Nordea Bank Sweden

Tel: +46 920 27 64 00 Swift NDEASESS

mail: Iulea©scandichotels.com IBAN SE47 9500 0099 6042 4458 4530

scandichotels.com/Iulea Bankgiro 716—5301

868 Plusgiro 4458453—0









Betalningsvillkor

Fakturadatum

2020-02-18

15 dagar Netto

Vallentuna Hockey/Herr

303571

1/2

186 48  Vallentuna

Förfallodatum

2020-03-04

Parkvägen 24, Sportkontor

Sverige

Faktura

7110660

Fakturanummer

Ordernummer Er referens Vår referens

47967 Inge Mattsson Linda Törnblom

Körningsdatum 08:302020-02-12

Antal bussar Antal personer  50 1

Från Vallentuna Hockey, Parkvägen 24, Stockholm

Via ********************************************

Resa till Östersund över dagen.

Avresa 08:30

Matstopp i Sundsvall ca 13:15/13:30.

Ankomst Östersund ca 17:00

Match 19:00

Återresa ca 21:45

2 CHAUFFÖRER PÅ DENNA RESA.

********************************************

Till Vallentuna Hockey, Parkvägen 24, Stockholm

Körningen slutar 2020-02-13 05:15

Pris exkl moms  19.500,00st à 1  19.500,00

Körningsdatum 08:302020-02-12

Antal bussar Antal personer  50 1

Från Vallentuna Hockey, Parkvägen 24, Stockholm

Extra förare

Via ********************************************

Resa till Östersund över dagen.

Avresa 08:30

Matstopp i Sundsvall ca 13:15/13:30.

Ankomst Östersund ca 17:00

Match 19:00

Återresa ca 21:45

2 CHAUFFÖRER PÅ DENNA RESA.

********************************************

Till Vallentuna Hockey, Parkvägen 24, Stockholm

Körningen slutar 2020-02-13 05:15

Merresor AB Tel: +46 -8-479 32 00 Bankgiro 5215-2592 www.flygbussarnacharter.se

Flygbussarna Charter Fax: +46 -8-479 32 09 Plusgiro charter@flygbussarnacharter.se

Klarabergsviadukten 72 Jour: +46 -8-479 32 34 Org nr 556401-0055

SE-111 20 STOCKHOLM VAT nr: SE556401005501 Innehar F-skattebevis



Betalningsvillkor

Fakturadatum

2020-02-18

15 dagar Netto

Vallentuna Hockey/Herr

303571

2/2

186 48  Vallentuna

Förfallodatum

2020-03-04

Parkvägen 24, Sportkontor

Sverige

Faktura

7110660

Fakturanummer

Momssats Belopp exkl moms Mervärdesskatt Belopp inkl moms

6,00 %  1.170,00 19.500,00  20.670,00

 19.500,00  20.670,00 1.170,00  0,00

Totalt att betalaFaktureringsavgift

 0,00

Summa exkl moms Mervärdesskatt Öresavrundning

Merresor AB Tel: +46 -8-479 32 00 Bankgiro 5215-2592 www.flygbussarnacharter.se

Flygbussarna Charter Fax: +46 -8-479 32 09 Plusgiro charter@flygbussarnacharter.se

Klarabergsviadukten 72 Jour: +46 -8-479 32 34 Org nr 556401-0055

SE-111 20 STOCKHOLM VAT nr: SE556401005501 Innehar F-skattebevis













Betalningsvillkor

Fakturadatum

2020-02-21

15 dagar Netto

Vallentuna Hockey/Herr

303571

1/1

186 48  Vallentuna

Förfallodatum

2020-03-07

Parkvägen 24, Sportkontor

Sverige

Faktura

7110662

Fakturanummer

Ordernummer Er referens Vår referens

47969 Inge Mattsson Linda Törnblom

Körningsdatum 12:452020-02-19

Antal bussar Antal personer  35 1

Från Vallentuna IP, Parkvägen, Vallentuna

Via ************************************************

Resa till Hudiksvall, Glysishallen.

Matstopp Tönnebro ca 30 min.

Match 19:00.

Återresa ca 21:45.

Kontakperson: Inge Mattsson 073-6993222.

************************************************

Till Vallentuna IP, Parkvägen, Vallentuna

Körningen slutar 2020-02-20 01:15

Pris exkl moms  10.700,00st à 1  10.700,00

Momssats Belopp exkl moms Mervärdesskatt Belopp inkl moms

6,00 %  642,00 10.700,00  11.342,00

 10.700,00  11.342,00 642,00  0,00

Totalt att betalaFaktureringsavgift

 0,00

Summa exkl moms Mervärdesskatt Öresavrundning

Merresor AB Tel: +46 -8-479 32 00 Bankgiro 5215-2592 www.flygbussarnacharter.se

Flygbussarna Charter Fax: +46 -8-479 32 09 Plusgiro charter@flygbussarnacharter.se

Klarabergsviadukten 72 Jour: +46 -8-479 32 34 Org nr 556401-0055

SE-111 20 STOCKHOLM VAT nr: SE556401005501 Innehar F-skattebevis



Från: lilian thomander <lilianthomander1974@gmail.com>
Datum: 4 mars 2020 15:49:05 CET
Till: "erik.lundkvist@vallentuna.se" <erik.lundkvist@vallentuna.se>
Kopia: "ekonomi@vallentunahockey.com" <ekonomi@vallentunahockey.com>
Ämne: Bidrag för speciella ändamål



Hej Erik,

Bifogat finner du vår ansökan och underlagen för bidrag speciella ändamål.

Hör gärna av dig om vi ska komplettera med något.

Vänligen,
Lilian Ydehed
Vallentuna hockey

mailto:lilianthomander1974@gmail.com
mailto:erik.lundkvist@vallentuna.se
mailto:erik.lundkvist@vallentuna.se
mailto:ekonomi@vallentunahockey.com
mailto:ekonomi@vallentunahockey.com
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