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§ 61
Beslut om bidrag år 2020 till föreningar och stiftelser för 
gemensamhetslokaler (KS 2020.061)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen beslutar att dela ut bidrag för 2020 enligt följande:
- Frösunda hembygdsförening beviljas 100 000 kronor i  investeringsmedel
- Orkesta hembygdsförening beviljas 10 000 kronor i driftbidrag 
- Össeby hembygdsförening 30 000 kronor i investeringsmedel
 
Anteckning
Jaana Tilles (S) deltar ej i beslutet. 

Ärendebeskrivning
Som en del av kommunplan 2020-2022 tog fullmäktige i juni 2019 beslut om att
inrätta, och avsätta medel för, en bidragspott avsedd för gemensamhetslokaler drivna
av föreningar eller stiftelser. Beslut om tilldelning av bidrag för ändamålet sker inom
kommunstyrelsens verksamhet som också förfogar över budgeten för detsamma. För
budgetår 2020 har avsatts totalt 200 tkr (50 tkr avser driftsbidrag och 150 tkr bidrag
till investering). Kommunstyrelsen antog i januari 2020 de riktlinjer som ska gälla för att vara 
ansökningsberättigad (bilaga 1). Ansökningsperioden för bidraget beslutades pågå till sista 
mars.

För 2020 har sju föreningar lämnat in ansökan för att ta del av bidraget. Samtliga har av 
kommunledningskontoret bedömts uppfylla de allmänna krav på föreningen som ställs i 
riktlinjerna. Dock har inte alla föreningar gemensamhetslokaler vars syfte är att hålla 
arrangemang eller verksamhet öppna för allmänheten att besöka, vilket är en grundintention 
med bidraget.   

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen beslutar att dela ut bidrag för 2020 enligt följande:
- Frösunda hembygdsförening beviljas 100 000 kronor i  investeringsmedel
- Orkesta hembygdsförening beviljas 10 000 kronor i driftbidrag 
- Össeby hembygdsförening 30 000 kronor i investeringsmedel
 
 
Beslutsgång
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Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
det.

Beslutsunderlag
 Ansökningar samt beslut om bidrag till gemensamhetslokaler
 Ansökan om bidrag till gemensamhetslokaler, Orkesta Hembygdsförening
 Ansökan om bidrag för gemensamhetslokaler förening, Vallentuna Brukshunsklubb
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Ansökan om bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar, Vallentuna Röda 

Korset
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Komplettering till ansökan, Össeby hembygdsförening
 Ansökan om bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar
 Ansökan om bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar
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Tjänsteskrivelse

Beslut om bidrag år 2020 till föreningar 
och stiftelser för gemensamhetslokaler 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att dela ut bidrag för 2020 enligt följande:
Förening X       …Kr 
Förening Y       …Kr
Förening Z       …Kr

Ärendet i korthet
Som en del av kommunplan 2020-2022 tog fullmäktige i juni 2019 beslut om att
inrätta, och avsätta medel för, en bidragspott avsedd för gemensamhetslokaler drivna
av föreningar eller stiftelser. Beslut om tilldelning av bidrag för ändamålet sker inom
kommunstyrelsens verksamhet som också förfogar över budgeten för detsamma. För
budgetår 2020 har avsatts totalt 200 tkr (50 tkr avser driftsbidrag och 150 tkr bidrag
till investering). Kommunstyrelsen antog i januari 2020 de riktlinjer som ska gälla för 
att vara ansökningsberättigad (bilaga 1). Ansökningsperioden för bidraget beslutades 
pågå till sista mars.

För 2020 har sju föreningar lämnat in ansökan för att ta del av bidraget. Samtliga har 
av kommunledningskontoret bedömts uppfylla de allmänna krav på föreningen som 
ställs i riktlinjerna. Dock har inte alla föreningar gemensamhetslokaler vars syfte är 
att hålla arrangemang eller verksamhet öppna för allmänheten att besöka, vilket är en 
grundintention med bidraget.    

Nedan redogörs kortfattat för vilka de är, vilka åtgärder eller syften de söker för samt 
ansökta belopp. Ansökningarna i sin helhet framgår av bilagorna till tjänsteskrivelsen. 
Det totala beloppet föreningarna ansöker om överstiger de avsatt budgetmedel som 
finns. Det beslut som kommunstyrelsen fattar kan innebära att en förening får hela 
eller en del av ansökt belopp. Kommunledningskontoret lämnar inte något förslag till 
beslut för fördelning av 2020 års bidrag.

Om en förening erhåller del av ansökt belopp föreslås att föreningen snarast (inom 
två veckor från det att kommunstyrelsens protokoll justerats) meddelar kommunen 
samt återbetalar eventuellt utbetalat belopp om åtgärden inte avses genomföras på 
grund av otillräcklig övrig finansieringsförmåga. 
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Totalt ansökt belopp av föreningarna tillsammans är för driftbidrag 90 000 kr samt 
till investering 757 175   kr. Totalt belopp att fördela som bidrag är 200 000 kr varav 
50 000 kr för drift och 150 000 kr för investeringar. 

Orkesta Hembygdsförening

Antal medlemmar: 220

Bedriver barn- och ungdomsverksamhet: Nej

Ansökt belopp drift: 60 000 kr 

Ansökt belopp investering: 400 175 kr

Ansöker för: Utbyggnad av stol och bordsförråd samt ombyggnad av tak över 
handikappramp, 352 675 kr. Inköp av 50 st stolar a 950 kr, 47 500 kr. Bidrag för 
driftskostnaden på 60 000kr/år.

Vallentuna Brukshundsklubb

Antal medlemmar: Ej uppgivit

Bedriver barn- och ungdomsverksamhet: Ej uppgivit

Ansökt belopp drift: 0 kr

Ansökt belopp investering: 30 000 kr 

Ansöker för: Renovering av golv på kontoret i klubbstugan. Omläggning takpapp 
klubbhus. Byte av vissa fasadplankor som är ruttna/fuktskadade. Allmänt mindre 
underhåll. Material och inventarier (till ett värde av ca 30 000 kr) som används i 
verksamheten har stulits  

Korpen Vallentuna

Antal medlemmar: 810

Bedriver barn- och ungdomsverksamhet: Ja

Ansökt belopp drift: 
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Ansökt belopp investering: 75 000 kr

Ansöker för: Lokalåtgärder och investeringar. (Ej närmre preciserat)

Vallentuna Rödakorskrets

Antal medlemmar: 427

Bedriver barn- och ungdomsverksamhet: Nej

Ansökt belopp drift: 

Ansökt belopp investering: 22 000 kr

Ansöker för: anpassa köksavdelningarnas inventarier (skåp, bänkar och dylikt) i 
lokalerna, Kupan, så de blir ergonomiskt arbetsvänliga. De är gamla och medför att de 
som bereder mat och dryck måste arbeta i slitsamma och dåliga arbetsställningar och 
miljöer.

Össeby Hembygdsförening

Antal medlemmar: 307

Bedriver barn- och ungdomsverksamhet: Nej

Ansökt belopp drift: 

Ansökt belopp investering: 30 000 kr

Ansöker för: Byte av träbjälke på Brottby kvarn, då denna blivit angripen av 
hästmyror; åtgärden heltnödvändig då bjälken har en bärande funktion för 
byggnaden. Målning av Kvarnstugan medtillhörande förrådsbyggnader, som har blivit 
nödvändigt tidigare än planerat mycket på grund av klottersanering.

Frösunda Hembygdsförening
Antal medlemmar: 252

Bedriver barn- och ungdomsverksamhet: Nej

Ansökt belopp drift: 

Ansökt belopp investering: 200 000 kr
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Ansöker för: Att fortsätta renovera och måla Frösunda station till 1885 års 
utseende. Stationen är den mest ursprungliga av de stationer som idag finns kvar 
utmed Roslagsbanan och den enda allmänheten kan komma in i. Två sidor är 
åtgärdade men resten kvarstår.

Vallentuna PRO

Antal medlemmar: 493

Bedriver barn- och ungdomsverksamhet: Nej

Ansökt belopp drift: 30 000 kr

Ansökt belopp investering: 

Ansöker för: Att utöka verksamheten i form av studiecirklar, upplevelser, föredrag. 
Då föreningen hyrt samma lokal i många år vill de fräscha upp den och byta en del 
trasiga möbler. 

Föreningar som erhåller övriga bidrag från kommunen
I riktlinjerna anges också att det vid beslut om tilldelning av detta bidrag ska tas 
hänsyn till om föreningen erhåller bidrag i övrigt från kommunen, och om syftet kan 
vara likartat. De föreningar som erhåller bidrag anges här nedanför. Dock är dessa 
bidrag för andra syften vilket enligt kommunledningskontorets bedömning därmed 
inte utesluter dem från att även kunna erhålla bidrag för gemensamhetslokaler: 

Bidrag från Socialnämnden

- Vallentuna PRO. Erhåller årligt allmänt verksamhetsbidrag från 
Socialnämnden kopplat till hur många medlemmar föreningen har som också 
är kommuninvänare. Senaste bidraget var på knappt 34 000 kr. 

Bidrag från Kulturnämnden

- Orkesta hembygdsförening 14 920 kr
- Vallentuna rödakorskrets 5 000 kr
- Össeby hembygdsförening 35 000 kr
- Frösunda hembygdsförening 8 000 kr

Bidraget syftar till att arrangera programverksamhet för Vallentunabor.  
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Bidrag från Fritidsnämnden

Korpen Vallentuna  -  föreningen söker och erhåller årligt aktivitetsstöd av 
Fritidskontoret, cirka 18.000 kr/år . I samband med aktivitetsstöd får föreningen 
också hyresbidrag, ca 15.000 kr 2019. Bidraget är beroende på antalet aktiviteter. 
Föreningen söker även nattvandringsbidrag mot att föreningen bidrar med 
nattvandrare på helger, 10.000 kr. 

Handlingar
Bilaga 1: Ansökningshandlingar Orkesta hembygdsförening

Bilaga 2: Ansökningshandlingar Vallentuna Brukshundsklubb

Bilaga 3: Ansökningshandlingar Korpen Vallentuna

Bilaga 4: Ansökningshandlingar Vallentuna rödakorskrets

Bilaga 5: Ansökningshandlingar Össeby hembygdsförening

Bilaga 6: Ansökningshandlingar Frösunda hembygdsförening

Bilaga 7: Ansökningshandlingar Vallentuna PRO

Bilaga 8: Riktlinjer för bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar och 
stiftelser

Victor Kilén
Kommundirektör 

______________________

Ska expedieras till
Kulturförvaltningen
Fritidsförvaltningen
Socialförvaltningen
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Från: Magnus Sjögren
Skickat: den 3 april 2020 14:15
Till:
Ämne: VB: Fördelning av ärende [2020KC9222]
Bifogade filer: Protokoll-Årsmöte-VaBK-2020[1].pdf; Protokoll-Konstituerande-Styrelsemöte-

FEB20[1].pdf; Verksamhetsberättels-19_samt_Verksamhetsplan-20_VaBK_
2020[1].pdf; Medlemsrapport_2020-04-01_VaBK[1].xlsx; Balansrapport_
20190101-20191231_VaBK[1].pdf; Resultatrapport_20190101-20191231
_VALLENTUNA-BRUKSHUNDSKLUBB-1[1].pdf; Budgetförslag_2020_VaBK[1].pdf; 
Revisionsberättelse-Vallentuna-Brukshundklubb[1].pdf; 
Inbrottssammanställning[1].docx; Ansökan om bidrag för gemensamhetslokaler 
förening.pdf

Från: Mia Enlin <mia.enlin@gmail.com> 
Skickat: den 1 april 2020 20:50 
Till: Kontaktcenter Vallentuna <kommun@vallentuna.se> 
Ämne: Ansökan om bidrag för gemensamhetslokaler förening 

Hej! 
Mailar enligt överenskommelse vår ansökan om bidrag för gemensamhetslokaler.  
Jag hoppas att ni har möjlighet att ta vår ansökan i beaktande trots att den kommer dagen efter sista 
ansökningsdag.  

Ansökan gäller Vallentuna Brukshundklubb- Organisationsnummer: 802429-6280 
Våra gemensamhetslokaler består av klubbstuga med mötes/föreläsningssal, kök, kontor samt ett mindre 
utrymme för inomhusträning och två stycken utedass. 
Klubbstugan utgörs av baracker av äldre modell som är i behov av underhåll och upprustning. Närmast i 
tid är det aktuellt med renovering av golv i kontoret där delar av golvet är ruttet och behöver bytas.  

Vi har tidigare haft problem  med delar av taket där det regnat in, detta är provisoriskt åtgärdat med ny papp 
och omtjärat, detta kommer behöva upprepas. 
I delar av fasaden behöver plankor bytas pga fuktiga/ruttna plankor samt målas om. Utöver detta är det mer 
allmänt underhåll för att hålla klubbstugan i så trevligt och funktionellt skick som möjligt för våra 
medlemmar. 

Vi har i vår verksamhet planerat för underhåll och har en reparationsfond.  
Tyvärr blev vi, i helgen som var, drabbade av inbrott där material till ett uppskattat värde av ca 30 
000kr stals. Detta är såklart polisanmält och ett försäkringsärende är upprättat. Kopia på anmälan bifogas 
med övriga dokument. Detta innebär för vår del betydligt större utgifter för verksamhetsåret än vad vi räknat 
med och vi hoppas i och med denna ansökan skapa förutsättningar för att ändå kunna rusta upp vår 
klubbstuga. 

Med vänliga hälsningar 
Mia Enlin, ordförande Vallentuna Brukshundklubb (ordforande@vallentunabrukshundklubb.se, telnr: 073-
1504857) 
Sarah Öhman, kassör Vallentuna brukshunklubb 
(kassor@vallentunabrukshundklubb.se) 



 
Vallentuna Brukshundklubb PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 
Klubbnr: 0361 Årsmöte 2020 
Plats: Klubbstugan Datum: 2020-02-16  
Närvarande medlemmar: 22  st. Tid: 16:00-18:00 

 

   
§ 1. Mötets öppnande 

Lokalklubbens vice ordförande Nette Carlestål hälsade de närvarande varmt 
välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
§ 2. Fastställande av röstlängden 

Efter upprop och enligt avprickad närvarolista fastställde årsmötet röstlängden till 22 
st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 

 
§ 3. Val av mötesordförande 

Valberedningens förslag på mötesordförande för årsmötet presenterades, Charlotte 
Cassefelt 
 
Årsmötet beslutade att välja Charlotte Cassefelt till ordförande för årsmötet.  
 
Charlotte Casserfelt tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 

 
§ 4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare 

Anmäldes att lokalklubbsstyrelsen utsett Göran Hagberg till protokollförare under 
årsmötet. 

 
§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 

justera protokollet 
 

Årsmötet beslutade att utse Nina Bergström och Nette Carlestål till justerare. 
 
§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i 

stadgarna 
 

Årsmötet beslutade om ingen ändring närvaro- och yttranderätt utöver vad 
normalstadgar för lokalklubb föreskriver. 

 
§ 7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 

Lokalklubbsstyrelsen anmälde att utlysning om årsmötet skett enligt normalstadgar 
för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben genom att kallelse till samtliga 
medlemmar var utskickad den 11 december 2019. 

 
Årsmötet beslutade att förklara årsmötet stadgeenligt utlyst. 

 
§ 8. Fastställande av dagordningen 

Föredrogs lokalklubbsstyrelsens förslag till dagordning.  
 

Årsmötet beslutade att fastställa förelagda dagordning. 
  

Vallentuna Brukshundklubb 1 Organisationsnummer: 802429-6280 
 E-post: sekr@vallentunabrukshundklubb.se Plusgiro: 460 65 49-6 
 Hemsida: www.vallentunabrukshundklubb.se 

 
 

http://www.xxxxbk.se/


 
Vallentuna Brukshundklubb PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 
Klubbnr: 0361 Årsmöte 2020 
Plats: Klubbstugan Datum: 2020-02-16  
Närvarande medlemmar: 22  st. Tid: 16:00-18:00 

 

§ 9. Genomgång av: 
a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande 

av mål och uppdrag från föregående årsmöte gicks igenom rubrik för rubrik. 
 

b. lokalklubbens kassör Lili Östergren-Jadeby redogjorde för 2019-års kostnader i 
balans- och resultaträkningen  

 
c. revisionsberättelsen för 2019 föredrogs av lokalklubbens sekreterare Göran 

Hagberg då ingen revisor var närvarande. 
 

§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst 
eller förlust 

 
Årsmötet beslutade att fastställa de presenterade balans- och resultaträkningarna 
per den 31 december 2019.  
 
Årsmötet beslutade att enligt lokalklubbsstyrelsens förslag täcka årets resultat på  
-35 816,30 kr från balanserat resultat som var 167 089,60 kr. 

 
§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen 
 

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att enhälligt bevilja 
lokalklubbstyrelsen ansvarsfrihet för 2019. 

 
  

Vallentuna Brukshundklubb 2 Organisationsnummer: 802429-6280 
 E-post: sekr@vallentunabrukshundklubb.se Plusgiro: 460 65 49-6 
 Hemsida: www.vallentunabrukshundklubb.se 

 
 

http://www.xxxxbk.se/


 
Vallentuna Brukshundklubb PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 
Klubbnr: 0361 Årsmöte 2020 
Plats: Klubbstugan Datum: 2020-02-16  
Närvarande medlemmar: 22  st. Tid: 16:00-18:00 

 

§ 12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: 
a. mål, 
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det 

närmast följande verksamhetsåret, 
c. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, 

dvs. klubbavgift för: 
i. ordinarie medlem 
ii. familjemedlem och 
iii. Utlandsmedlem 

d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge 
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. 

 
a. Presenterades Verksamhetsplan 2020 
b. Presenterades lokalklubbsstyrelsens förslag till rambudget 2020 
c. Förelåg förslag från lokalklubbsstyrelsen på höjda medlemsavgifter för 2021 
enligt: 

i. 200 kr för ordinarie medlem,  
ii. 200 kr för familjemedlem samt  
iii. 200 kr för utlandsmedlem.  

d. Ändring av klubbspecifika detaljer i tillägg till “Normalstadgar för lokalklubb 
inom Svenska Brukshundklubben 2010”.  
i. Diskussion om lokalklubbstyrelsens förslag att ändra antalet ledamöter från 

en (1) till fem (5). Möjlighet till varierande antal ledamöter önskades från 
mötet och förslaget var “upp till fem (5) ledamöter”. 

 
Lokalklubbens mål och budget ansågs därefter nog diskuterade. 
 

§ 13. Beslut i ärenden enligt punkt 12 
 

Årsmötet beslutade enhälligt att fastställa förelagda mål, höjda medlemsavgifterna 
i enlighet med lokalklubbsstyrelsens förslag samt fastställa förelagd rambudget. 
 
Årsmötet beslutade om ändring av klubbspecifika detaljer i tillägg till normalstadgar 
efter omröstning där en majoritet röstade för förslaget “Upp till fem (5) ledamöter”. 

 
§ 14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 

Lokalklubbsstyrelsen informerade att Verksamhetsplanen för 2020 innehåller de 
aktiviteter som planeras för att uppnå målen för 2020. 
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§ 15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning 
Lokalklubbstyrelsen tackade Valberedningen för ett engagerat arbete och deras förslag 
föredrogs. 
 
a. Val av lokalklubbsordförande (1 år) 

Valberedningen föreslog nyval av Mia Enlin. 
 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Mia Enlin till ordförande för en tid av 1 år. 
 

b. Val av vice ordförande ((2 år), väljs så att årligen halva antalet ledamöter utses för en 
tid av två år) 
Valberedningen föreslog fyllnadsval av Madelene Arvidsson. 
 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Madelene Arvidsson till vice ordförande för en 
tid av 1 år. 
 

c. Val av kassör ((2 år), väljs så att årligen halva antalet ledamöter utses för en tid av två 
år) 
Valberedningen föreslog nyval av Sarah Öhman. 
 
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Sarah Öhman till kassör för en tid av 2 år. 
 

d. Val av sekreterare ((2 år), väljs så att årligen halva antalet ledamöter utses för en tid 
av två år) 
Göran Hagberg kvarstår med 1 år kvar av mandatet. 
 

e. Val av ledamöter ((2 år), väljs så att årligen halva antalet ledamöter utses för en tid 
av två år) 
Valberedningen föreslog: 
 
Ledamot Anna Hagberg nyval 2 år  
Ledamot Sonny Samuelsson nyval 2 år 
Ledamot Annika Malmros-Borell omval 2 år 
  
Årsmötet beslutade enhälligt att välja Anna Hagberg, Sonny Samuelsson och Annika 
Malmros-Borell till ordinarie ledamöter för en tid av två år. 
 
Kicki Jidebom och Tomas Carlsson kvarstår med 1 år kvar av mandatet. 
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f. Val av suppleanter ((2 år), väljs så att årligen halva antalet suppleanter utses för en 
tid av två år) 
Valberedningen föreslog: 
 
Suppleant Anna Warrén Haglund nyval 2 år 
Suppleant Nette Carlestål fyllnadsval 1 år  

 
  
Årsmötet beslutade att välja Anna Warrén Haglund och Nette Carlestål till 
suppleanter för en tid av 2 respektive 1 år. 
 
Valberedningen föreslog suppleanternas tjänstgöringsordning enligt:  
 
1. Anna Warrén Haglund  
2. Nette Carlestål 
 
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

 
§ 16. Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna 

Valberedningen föreslog till val av revisorer respektive revisorssuppleanter för en tid av 
ett år:  
 
Ordinarie Helén Eimar nyval 1 år  
Ordinarie Jennifer Hård nyval 1 år  
Suppleant Henrik Sandblad nyval 1 år  
 
Årsmötet beslutade att välja Helén Eimar och Jennifer Hård till ordinarie revisorer för 
en tid av 1 år samt Henrik Sandblad till revisorssuppleant för en tid av 1 år. 

 
§ 17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna 

 
Årsmötet beslutade att till valberedning utse: 

 
 Kim Andersson sammankallande nyval 1 år 

Agneta Karlsson ordinarie nyval 2 år 
Natalie Kroczek ordinarie fyllnadsval 1 år 

 
§ 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17 
 

Årsmötet beslutade att omedelbart justera punkterna 15-17, se Bilaga 2. 
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§ 19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte 

behandlats under punkt 13 
Förelåg inga förslag eller motioner. 

 
§ 20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige 

Förelåg inga handlingar till distriktsfullmäktige. 
 
§ 21. Övriga frågor för diskussion (inte beslut) 

 
Avtackning  
Avtackning med blommor till avgående styrelseledamöterna Carola Hag, Lili 
Östergren-Jadeby, Jenny Nyberg och Anders Hag. 
 
Lokalklubbens ordförande Mia Enlin informerade om följande utmärkelser. 
 
Årets Ekipage 
Lydnad 
● Startklass Sara Björkner med Karamell 
● Klass 1 - 
● Klass 2  - 
● Klass 3 Camilla Grip och Exx 

 
Rallylydnad 
● Nybörjarklass Annelie Forsner och Kenza 
● Fortsättning Madelene Arvidsson och Rex 
● Avancerad Annika Malmros-Borell och Athena 
● Mästarklass Anna Hagberg och Sudden samt Annika Malmros-Borell och Ninja 
 
  

Vallentuna Brukshundklubb 6 Organisationsnummer: 802429-6280 
 E-post: sekr@vallentunabrukshundklubb.se Plusgiro: 460 65 49-6 
 Hemsida: www.vallentunabrukshundklubb.se 

 
 

http://www.xxxxbk.se/


 
Vallentuna Brukshundklubb PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 
Klubbnr: 0361 Årsmöte 2020 
Plats: Klubbstugan Datum: 2020-02-16  
Närvarande medlemmar: 22  st. Tid: 16:00-18:00 

 

§ 22. Mötets avslutande. 
Mötesordförande Charlotte Casserfelt tackade de närvarande för visat intresse och 
lämnade över ordförandeklubban till lokalklubbsordföranden Mia Enlin. 
 
Lokalklubbsordföranden Mia Enlin tackade för förtroendet och förklarade därefter 
årsmötet för avslutat. 
 
  
 
Vid protokollet Mötesordförande 
 
 
------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Göran Hagberg Charlotte Casserfelt 
 
 
Justeras Justeras 
 
 
------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Nette Carlestål Nina Bergström 
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Protokoll konstituerande styrelsemöte 
(2020) 
 

Datum och tid 2020-02-16  kl 19:00-21:00 

Plats Vallentuna BK 

Kallade  

Styrelsen Mia Enlin, Madelene Arvidsson, Göran Hagberg, Sarah Öhman, Kicki 
Jidebom, Tomas Carlsson, Annika Malmros-Borell, Anna Hagberg, 
Sonny Samuelsson 

Suppleanter Anna Warrén Haglund, Nette Carlestål 

Adjungerande  

  

Frånvarande  

Styrelsen  

Suppleanter  

Adjungerande  
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1. Mötets öppnande 
Mötets ordförande Mia Enlin förklarade mötet öppnat. 

2. Val justerare 
Kicki Jidebom valdes till justerare. 

3. Konstitution 

3.1. Styrelsen 
 

Ordförande Mia Enlin 

Vice ordförande Madelene Arvidsson 

Sekreterare Göran Hagberg 

Kassör Sarah Öhman 

Ledamot Kicki Jidebom 

Ledamot Tomas Carlsson 

Ledamot Anna Hagberg 

Ledamot Annika Malmros-Borell 

Ledamot Sonny Samuelsson 

Suppleant #1 Anna Warrén Haglund 

Suppleant #2 Nette Carlestål 
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3.2. Utskotten 
 

Utskott Sammankallande Ledamöter 

Tävling Sarah Öhman Camilla Grip, Annika Malmros-Borell och Kim 
Andersson 

Utbildning Anna Hagberg Madelene Arvidsson och Carola Hag 

Avel- och hälsa Mia Enlin Madelene Arvidsson och Jenny Nyberg 

PR/Info Göran Hagberg Mia Enlin, Kim Andersson och Susann 
Engqvist 

Kök- och stuga Sonny Samuelsson Kicki Jidebom och Tomas Carlsson 

 

3.3. Sektorer 
 

Sektor Sammankallande Ledamöter 

Rallylydnad Annika 
Malmros-Borell Kim Andersson, Annette Andersson 

Lydnad/Bruks Sarah Öhman Camilla Grip 

Freestyle/HTM Kim Andersson Sofia Österdahl 

Drag/Friskvård Madelene Arvidsson Lars Arvidsson 

 
Fler möjliga områden för sektorer är agility, utställning och nosework/specialsök med flera.  
 
Det innebär dock inte fler grupper på sociala medier utan vi har en facebook-sida, ett 
instagram-kontot etc. 
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3.4. Övrigt ansvar 

3.4.1. Medlemsansvarig 
Nya medlemmar registrerar sig via SBK:s hemsida. Vi får enbart in anmälan om 
familje-/delmedlemskap.  
 
Mia ny medlemsansvarig efter Nette. 

4. Firmatecknare 
Att teckna klubbens firma valdes enhälligt Mia Enlin, ordförande och Sarah Öhman, kassör, 
tillsammans eller var för sig. Belopp över 10 000 kr ska alltid tecknas av firmatecknarna 
tillsammans. 

5. Styrelsemöten 
 

# 2020 Datum Tid Kan ej närvara Fikaansvar 

1 2020-03-05 18:30-20:30  Madelene Arvidsson 

2 2020-04-01 18:30-20:30  Göran Hagberg 

3 2020-05-05 18:30-20:30  Sarah Öhman 

4 2020-06-02 18:30-20:30  Kicki Jidebom 

5 2020-06-30 18:30-20:30  Tomas Carlsson 

6 2020-08-25 18:30-20:30  Anna Hagberg 

7 2020-09-29 18:30-20:30  Annika Malmros-Borell 

8 2020-10-27 18:30-20:30  Sonny Samuelsson 

9 2020-11-24 18:30-20:30  Anna Warrén Haglund 

10 2020-12-15 18:30-20:30  Nette Carlestål 

11 2021-01-12 18:30-20:30  Mia Enlin 
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12 2021-02-14 14:45-15:45  Före Årsmötet 

 

6. Medlemsmöten 
 

Möte # Datum Tid Ämne 

1    

2    

3    

4 2021-02-14 16:00-18:00 Årsmöte 

 

7. Övriga frågor 

7.1. Admin av Facebook-grupper 
● VaBK - Göran admin och tar bort fd. styrelsemedlemmar och lägger till Madelene 

Arvidsson som admin. 
● Styrelsen - Göran admin och tar bort fd. styrelsemedlemmar och lägger till Mia som 

admin. 
● Utbildning - Madelene och Anna nya administratörer 

7.2. Mejl 

7.2.1. Roll-mejl 
● Ordförande - ny inloggning till Mia och vidarebefordran till Mias gmail. 
● Vice ordförande -  inaktivera 
● Kassör  - ny inloggning till Sarah. 
● Medlem -  ny inloggning till Mia och vidarebefordran till Mias gmail. 
● Lydnad/bruks - inloggning kvar för Camilla Grip. 
● Rallylydnad  -  inloggning kvar för Annette Andersson  
● MH/MT - inloggning kvar och vidarebefordran till Mias gmail. 
● Utbildning - ny inloggning till Anna Hagberg. 
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7.2.2. Mejllistor 
Göran uppdaterar mejllistan bakom “styrelsen@vallentunabrukshundklubb.se” och 
“valberedning@vallentunabrukshundklubb.se ”. 

7.2.3. Hemsida 
Viktigt att vi alla i styrelsen skickat bild och beskrivning av sig själv om det inte redan finns till 
webmaster@vallentunabrukshundklubb.se .. 

8. Mötets avslutande 
Mia tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
 
-------------------- -------------------- --------------------  
Mia Enlin Kicki Jidebom Göran Hagberg
Mötesordförande Vid protokollet 
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VALLENTUNA BRUKSHUNDSKLUBB
802429-6280
Räkenskapsår 2019-01-01 - 
2019-12-31
Period 2019-01-01 - 2019-12-31 

Balansrapport ÅRL
Utskrivet 2020-01-26 20:46

Senaste vernr A 172 

Ing balans Period Utg balans

TILLGÅNGAR

Inventarier

1220 Inventarier 139 807,00 0,00 139 807,00 

1229 Ack avskrivn inventarier -108 937,00 -10 291,00 -119 228,00 

Summa inventarier 30 870,00 -10 291,00 20 579,00

Kundfordringar

1510 Kundfordringar 0,00 10 500,00 10 500,00 

Summa kundfordringar 0,00 10 500,00 10 500,00

Övriga fordringar

1630 Skattekonto 5,00 -5 ,00 0,00 

1710 Förutbetalda hyror 18 750,00 0,00 18 750,00 

1730 Förutbetalda försäkringspremier 4 731,00 281,50 5 012,50 

1790 Övr förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 993,00 -993,00 0,00 

Summa övriga fordringar 24 479,00 -716 ,50 23 762,50

Kassa och Bank

1910 Kassa 730,00 -376,00 354,00 

1920 PlusGiro 460 65 49-6 63 403,34 7 180,70 70 584,04 

1930 Nordea 1841 27 766 90 100 000,00 0,00 100 000,00 

Summa kassa och bank 164 133,34 6 804,70 170 938,04

Summa tillgångar 219 482,34 6 297,20 225 779,54

EGET KAPITAL

Balanserat över-/underskott

2017 Balanserat resultat -167 089,60 0,00 -167 089,60 

2018 Föregående års resultat 7 224,21 0,00 7 224,21 

2019 Redovisat resultat -11 385,45 11 385,45 0,00 

2086 Reparationsfond lokaler, ute och inne -32 397,00 -11 385,45 -43 782,45 

Summa balanserat över-/underskott -203 647,84 0,00 -203 647,84

Summa eget kapital -203 647,84 0,00 -203 647,84

SKULDER

Leverantörsskulder

2440 Leverantörsskulder -1 455,00 -44 608,00 -46 063,00 

Summa leverantörsskulder -1  455,00 -44 608,00 -46 063,00

Övriga skulder

2710 Personalens källskatt -60 ,50 -2 411,50 -2 472,00 

2730 Arbetsgivaravgifter -63 ,00 -2 526,00 -2 589,00 

2999 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter -14 256,00 7 432,00 -6 824,00 

Summa övriga skulder -14 379,50 2 494,50 -11 885,00

Summa skulder -15 834,50 -42 113,50 -57 948,00

Summa eget kapital och skulder -219 482,34 -42 113,50 -261 595,84

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 -35 816,30 -35 816,30
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Period 2020-01-01 - 2020-12-31 

Resultatrapport 

Utskrivet 2019-12-09 20:31
Senaste vernr 

 Period Ackumulerat Ackumulerad 
budget

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3010 Medlemsavgifter 0,00 0,00 38 000,00 
3011 Kursavgifter 0,00 0,00 160 000,00 
3013 Tävling 0,00 0,00 30 000,00 
3016 Material 0,00 0,00 1 000,00 
3017 Mentalbeskrivning 0,00 0,00 30 000,00 
3019 Cafeteria 0,00 0,00 8 000,00 
3020 Intäkter vid uthyrning MH o lokaler 0,00 0,00 500,00 
3025 Intäkter hyra träningslokal 0,00 0,00 500,00 
3150 Försäljning klubbkläder 0,00 0,00 1 000,00 

Summa nettoomsättning 0,00 0,00 269 000,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 0,00 0,00 269 000,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4010 Medlemsavgifter - SBK distrikt 0,00 0,00 -7 000,00 
4011 externa instruktörer 0,00 0,00 -20 000,00 
4013 Tävling 0,00 0,00 -22 000,00 
4014 Föredrag - temakvällar 0,00 0,00 -2 000,00 
4015 Arvoden instr. Studiefrämj. 0,00 0,00 -50 000,00 
4016 Utbildningsmaterial 0,00 0,00 -5 000,00 
4017 Mentalbeskrivning 0,00 0,00 -4 000,00 
4019 Cafeteria 0,00 0,00 -5 000,00 
4111 SF admavgift kurser 0,00 0,00 -2 000,00 

Summa råvaror och förnödenheter 0,00 0,00 -117 000,00

BRUTTOVINST 0,00 0,00 152 000,00

Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra / Arrende 0,00 0,00 -18 750,00 
5020 Elektricitet 0,00 0,00 -18 000,00 
5060 Städning och renhållning 0,00 0,00 -1 500,00 
5070 Reparationer o underhåll lokaler 0,00 0,00 -4 000,00 
5071 Rep o underhåll väg 0,00 0,00 -1 000,00 
5090 Övr kostnader lokal 0,00 0,00 -1 000,00 
5410 Förbrukningsinventarier 0,00 0,00 -5 000,00 
5420 Programvaror 0,00 0,00 -1 200,00 
5460 Förbrukningsmaterial 0,00 0,00 -3 000,00 
5500 Rep o underhåll inventarier 0,00 0,00 -1 000,00 
5980 PR - Sponsring kläder&tryck 0,00 0,00 -2 000,00 
5985 Sponsring SM + Talang 0,00 0,00 -3 000,00 
6110 Kontorsmaterial 0,00 0,00 -1 500,00 
6230 Datakommunikation 0,00 0,00 -1 600,00 
6235 Webkostnader Activia/Loopia/Binero 0,00 0,00 -1 200,00 
6250 Porto 0,00 0,00 -300,00 
6310 Företagsförsäkringar 0,00 0,00 -7 000,00 
6570 Bank- och plusgirokostnader 0,00 0,00 -1 250,00 
6575 Kostnader Swish 0,00 0,00 -1 000,00 
6990 Div övriga kostnader 0,00 0,00 -5 000,00 

Summa övriga externa kostnader 0,00 0,00 -78 300,00

Personalkostnader

7210 Arvoden instruktörer 0,00 0,00 -10 000,00 
7211 Arvoden övriga 0,00 0,00 -30 000,00 
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https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=3011&toacct=3011&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=3013&toacct=3013&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=3016&toacct=3016&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=3017&toacct=3017&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=3019&toacct=3019&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=3020&toacct=3020&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=3025&toacct=3025&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=3150&toacct=3150&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=4010&toacct=4010&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=4011&toacct=4011&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=4013&toacct=4013&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=4014&toacct=4014&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=4015&toacct=4015&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=4016&toacct=4016&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=4017&toacct=4017&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=4019&toacct=4019&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=4111&toacct=4111&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=5010&toacct=5010&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=5020&toacct=5020&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=5060&toacct=5060&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=5070&toacct=5070&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=5071&toacct=5071&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=5090&toacct=5090&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=5410&toacct=5410&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=5420&toacct=5420&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=5460&toacct=5460&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=5500&toacct=5500&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=5980&toacct=5980&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=5985&toacct=5985&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=6110&toacct=6110&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=6230&toacct=6230&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=6235&toacct=6235&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=6250&toacct=6250&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=6310&toacct=6310&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=6570&toacct=6570&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=6575&toacct=6575&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=6990&toacct=6990&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=7210&toacct=7210&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=7211&toacct=7211&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=


VALLENTUNA BRUKSHUNDSKLUBB
802429-6280
Räkenskapsår 2020-01-01 - 
2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-12-31 

Resultatrapport 

Utskrivet 2019-12-09 20:31
Senaste vernr 

 Period Ackumulerat Ackumulerad 
budget

7212 Arvode bokföringstjänster 0,00 0,00 -14 000,00 
7330 Bilersättning skattefri 0,00 0,00 -20 000,00 
7510 Arbetsgivaravgifter 0,00 0,00 -17 000,00 
7610 Utbildning 0,00 0,00 -3 000,00 

Summa personalkostnader 0,00 0,00 -94 000,00

Avskrivningar

7830 Avskrivningar 0,00 0,00 -11 000,00 

Summa avskrivningar 0,00 0,00 -11 000,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER 0,00 0,00 -300 300,00

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 -31 300,00

Sida 2(2)

https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=7212&toacct=7212&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=7330&toacct=7330&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=7510&toacct=7510&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=7610&toacct=7610&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=4c3ea75150574427a0071fce92f55890&r=gledger&fromacct=7830&toacct=7830&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=


Vallentuna 2020-03-29 

Ärendenummer/diarienummer 5000-K375048-20 

Anmälan om inbrott på:  

Besöksadress: Vallentuna Brukshundklubb  
Hagbardvägen 2  
186 30 Vallentuna 
 
För post: c/o Sarah Öhman 
Trädgårdsvägen 26 
186 94 Vallentuna 
 
Organisationsnummer: 802429-6280 
Ordförande: Mia Enlin 0731-504857 
Vice ordförande: Madelene Arvidsson 0707-912427 
 
Sista iakttagelsen av lokalen innan inbrottet upptäcktes var 2020-03-28 ca 16.00 av medlem. 
2020-03-29 ca 11.00 upptäcker en annan medlem att klubbstugans ena dörr är uppbruten. 
 
11.20 Kontaktas 114 14, av vice ordförande för att anmäla in inbrottet. Ärendenummer 
erhålls och det informeras om att inbrott skett. I rådande stund finns ingen polis att tillgå 
varpå det meddelas att egen anmälan via mail till registrator.stockholm@polisen.se ska 
göras där det mer utförligt beskrivs vad som försvunnit under inbrottet. Till platsen anländer 
klubbens sekreterare Göran Hagberg samt ledamot Anna Hagberg.  
 
Lista över en del specifik utrustning som försvunnit: 
 
Från den del som benämns som kontor: 

• Klubbens 3 startpistoler, alla tre helgjutna med endast funktion av 
skottprovsfunktion utan möjlighet att avfyra skott, dessa förvarades i låst 
kontorsutrymme med plåtdörr samt galler för fönster, sen i ett skåp låst inuti 
kontoret, dit saknade obehöriga kod. Ca 3000kr 

• Startpistolsskott, 3 askar med vardera 50 skott. Ca 600kr 
• Högtalarutrustning för tävling av märket Andersson, med tillhörande mikrofoner. Ca 

3000kr 
• Specifik el utrustning för genomförande av mentalitetstest/mentalbeskrivning hund 

som går under benämningen ”elhare” var god se bifogade bilder. Ca 7000kr 
• Matskålar till hund uppskattningsvis 10-15st, avsedda som priser vid tävling. Ca 100kr 
• All form av kurslitteratur. Ca 4000kr 
• Spårlinor Ca 600kr 
• Hundselar Ca 600kr 
• Aktiveringsspel till hundar Ca 200kr 
• Sönderborrat dörrlås Ca 1000kr 

mailto:registrator.stockholm@polisen.se


 
 
På området finns en klassisk förvaringscontainer i plåt med låsregel och säkerhetsklassat lås. 
Detta var demolerat och från container saknas: 

• Gräsklippare två stycken bensindrivna Ca 4000kr 
• Bensindunk Ca 50kr 
• Röjsåg bensindriven med tillhörande sele Ca 3000kr 
• Klotgrill Ca 200kr 
• Verktygslådor två stycken med sedvanliga verktyg Oklart blir en uppskattning Ca 

1000kr 
• Trädgårdsvagn Ca 800kr 
• Snöskyfflar två stycken Ca 400kr 
• Spikförpackningar i flertalet olika dimensioner Ca 200kr 
• Skruvförpackningar i flertalet olika dimensioner Ca 300kr 
• Arbetsbelysningsstativ med halogenlampor två stycken Ca 600kr 
• Demolerat säkerhetslås Ca 400kr 
• Slangvindor för trädgårdsslang Ca 200 

 
 

 
 

      
 
På väg mot klubbens lokaler går en grusväg från allmänväg, ca 300m innan finns en vägbom 
med kodlås som var låst. Koden delas av många och är ingen garanti för att den inte varit 
öppen. Men på platsen vid bommen låg delar från en Citroën samt att det finns tydliga nya 
märken på bommen som kan tyda på att man trängt sig förbi med bil.  



 

    
 
 
Det uppskattade totala värdet som kommer presenteras för försäkringsbolaget är utifrån 
den lista som vi sammanställt, där beloppet i försvunnet lösöre blir: 31.250kr 
 
 
Sammanställning gjord av Madelene Arvidsson. 
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VALLENTUNA BRUKSHUNDSKLUBB
802429-6280
Räkenskapsår 2019-01-01 - 
2019-12-31
Period 2019-01-01 - 2019-12-31 

Resultatrapport 

Utskrivet 2020-01-26 20:48
Senaste vernr A 172 

 Period Ackumulerat Årsbudget

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3010 Medlemsavgifter 38 605,00 38 605,00 38 000,00 
3011 Kursavgifter 153 580,00 153 580,00 168 500,00 
3013 Tävling 29 600,00 29 600,00 40 000,00 
3016 Material 0,00 0,00 1 000,00 
3017 Mentalbeskrivning 33 500,00 33 500,00 30 000,00 
3019 Cafeteria 5 839,00 5 839,00 15 000,00 
3020 Intäkter vid uthyrning MH o lokaler 0,00 0,00 1 000,00 
3025 Intäkter hyra träningslokal 550,00 550,00 500,00 
3120 Avgifter Träningstävling 0,00 0,00 1 000,00 
3150 Försäljning klubbkläder 910,00 910,00 5 000,00 
3590 Vidarefakturerade kostnader 10 500,00 10 500,00 0,00 
3740 Öresutjämning 12,00 12,00 0,00 

Summa nettoomsättning 273 096,00 273 096,00 300 000,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 273 096,00 273 096,00 300 000,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4010 Medlemsavgifter - SBK distrikt -6 930,00 -6 930,00 -7 000,00 
4011 externa instruktörer -14 463,00 -14 463,00 -25 000,00 
4013 Tävling -23 101,00 -23 101,00 -22 000,00 
4014 Föredrag - temakvällar -2 086,80 -2 086,80 -2 000,00 
4015 Arvoden instr. Studiefrämj. -69 383,00 -69 383,00 -50 000,00 
4016 Utbildningsmaterial -5 488,90 -5 488,90 -5 000,00 
4017 Mentalbeskrivning -4 098,00 -4 098,00 -3 500,00 
4019 Cafeteria -5 128,50 -5 128,50 -8 500,00 
4111 SF admavgift kurser -1 760,00 -1 760,00 -500,00 
4150 Inköp klubbkläder 0,00 0,00 -1 000,00 
4590 Vidarefakturerade kostnader -10 500,00 -10 500,00 0,00 

Summa råvaror och förnödenheter -142 939,20 -142 939,20 -124 500,00

BRUTTOVINST 130 156,80 130 156,80 175 500,00

Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra / Arrende -18 750,00 -18 750,00 -18 750,00 
5012 Hyra övrig lokal -375,00 -375,00 0,00 
5020 Elektricitet -18 962,00 -18 962,00 -18 000,00 
5060 Städning och renhållning -2 099,00 -2 099,00 -1 500,00 
5070 Reparationer o underhåll lokaler 0,00 0,00 -4 000,00 
5071 Rep o underhåll väg 0,00 0,00 -1 000,00 
5090 Övr kostnader lokal 0,00 0,00 -1 000,00 
5410 Förbrukningsinventarier -7 200,00 -7 200,00 -5 000,00 
5420 Programvaror -1 327,00 -1 327,00 -1 200,00 
5460 Förbrukningsmaterial -5 162,95 -5 162,95 -2 300,00 
5500 Rep o underhåll inventarier 0,00 0,00 -1 000,00 
5980 PR - Sponsring kläder&tryck -1 899,00 -1 899,00 -1 000,00 
5985 Sponsring SM + Talang -1 200,00 -1 200,00 -3 000,00 
6110 Kontorsmaterial -1 212,00 -1 212,00 -3 000,00 
6230 Datakommunikation -1 787,00 -1 787,00 -1 600,00 
6235 Webkostnader Activia/Loopia/Binero -1 087,00 -1 087,00 -1 200,00 
6250 Porto -90,00 -90,00 -500,00 
6310 Företagsförsäkringar -7 075,50 -7 075,50 -6 700,00 
6570 Bank- och plusgirokostnader -1 131,50 -1 131,50 -1 250,00 
6575 Kostnader Swish -1 012,00 -1 012,00 -1 500,00 
6990 Div övriga kostnader -5 989,95 -5 989,95 -5 000,00 

Summa övriga externa kostnader -76 359,90 -76 359,90 -78 500,00

Sida 1(2)

https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=40a2597ae8f64f95bc453a9e9eaacdcc&r=gledger&fromacct=3010&toacct=3010&fromdate=2019-01-01&todate=2019-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=40a2597ae8f64f95bc453a9e9eaacdcc&r=gledger&fromacct=3011&toacct=3011&fromdate=2019-01-01&todate=2019-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=40a2597ae8f64f95bc453a9e9eaacdcc&r=gledger&fromacct=3013&toacct=3013&fromdate=2019-01-01&todate=2019-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps4.fortnox.se/report/report/report.php?fid=40a2597ae8f64f95bc453a9e9eaacdcc&r=gledger&fromacct=3016&toacct=3016&fromdate=2019-01-01&todate=2019-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
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VALLENTUNA BRUKSHUNDSKLUBB
802429-6280
Räkenskapsår 2019-01-01 - 
2019-12-31
Period 2019-01-01 - 2019-12-31 

Resultatrapport 

Utskrivet 2020-01-26 20:48
Senaste vernr A 172 

 Period Ackumulerat Årsbudget

Personalkostnader

7210 Arvoden instruktörer -4 124,00 -4 124,00 -10 000,00 
7211 Arvoden övriga -25 695,00 -25 695,00 -30 000,00 
7212 Arvode bokföringstjänster -12 679,00 -12 679,00 -14 000,00 
7330 Bilersättning skattefri -23 969,80 -23 969,80 -12 000,00 
7510 Arbetsgivaravgifter -11 241,40 -11 241,40 -17 000,00 
7610 Utbildning -1 600,00 -1 600,00 -3 000,00 

Summa personalkostnader -79 309,20 -79 309,20 -86 000,00

Avskrivningar

7830 Avskrivningar -10 291,00 -10 291,00 -11 000,00 

Summa avskrivningar -10 291,00 -10 291,00 -11 000,00

Finansiella poster

8424 Räntekostnader skattekonto -13,00 -13,00 0,00 

Summa finansiella poster -13 ,00 -13 ,00 0,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -308 912,30 -308 912,30 -300 000,00

BERÄKNAT RESULTAT -35 816,30 -35 816,30 0,00

Sida 2(2)
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Revisionsberättelse Vallentuna Brukshundklubb  

 

 

Vid granskning av klubbens räkenskaper för tiden 20190101-20191231 har även dessa 

Funnits vara i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. 

Den kontanta kassan och det kvarstående värdet på bank och postgiro har kontrollerats i  samband 

med slutlig revision. 

 

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns inte någon 

anledning till anmärkning för ovanstående period. Därför föreslår vi årsmötet att bevilja avgående 

styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionerna omfattar. 

 

Vallentuna 2020-02-16 

 

Malin Sjöö –Jansson Heléne Eimar 

Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor  

 

 

 



Verksamhetsberättelse 2019
Vallentuna Brukshundklubb 



Styrelsen



Valberedningen



Måluppföljning

● Alla känner sig välkommen
○ Många uttrycker att de känner sig 

välkomna till klubben och att det är trevligt 
här.

● Fler deltar aktivt
○ Tre utbildar sig till instruktörer och två till 

tävlingssekreterare.
● Anordna tävlingar

○ Vi har anordnat fyra tävlingar under året 
(två rallylydnad och två lydnad).

● Möta behovet av utbildning
○ Vi har anordnat 19 olika kurser över hela 

bredden både vad gäller grenar som 
erfarenhetsnivå. 

○ Under medlemsmöten och i övrigt har vi 
också tacksamt tagit emot önskemål från 
våra medlemmar.

● Året runt träning
○ “Svansen” har funnits tillgänglig dock bara 

för de med nyckel då dörren med kodlås 
inte går att stänga.



Tävlingsutskottet

● Vi har anordnat fyra tävlingar 
under året (två rallylydnad och 
två lydnad).

● Flera duktiga ekipage i SM för 
Lydnad, Rallylydnad och 
Freestyle.



Utbildnings-
utskottet

● VaBK har tre st som går 
allmänlydnadsinstruktörsutbild
ning under året.

● Totalt under året 19 kurser 
varav 4 inställda. Totala antalet 
deltagare 85 st.



PR/Info-utskottet

● Vad gäller informationsutskick 
har ett stort antal kursinfo och 
-inbjudan har lagts ut på vår 
webbplats och i vår 
facebookgrupp. Även inbjudan 
till medlemsmöten, 
torsdagsträningar etc. har lagts 
ut.

● Kim har startat upp en aktivt 
instagramkonto för klubben.

● Verktyg, Hotjar, på webbplatsen 
för feedback-möjlighet och att 
kunna se hur användarna 
använder webbplatsen för att 
kunna göra förbättringar



Stuga/Köks-
utskottet

● Köket har underhållits med 
möjligt fika/gott vid 
träning/tävlingar. Luncher till 
kurser som haft behovet samt 
vid alla evenemang.

● En städdag i våras då vi fejade 
och putsade.



Avel- och 
hälsa-utskottet

● Löpande underhåll av banan 
har skett under året men som 
planerat har inga större 
åtgärder varit nödvändiga.

● Under året har vi arrangerat 
följande aktiviteter:
○ Mentalbeskrivning (MH): 

4 st varav 3 st varit 
uppfödar-MH´n 

○ Mentaltest (MT): 3st 
varav ett uppfödar-MT

○ Mentaltest 2017 
(MT2017): 2 st varav 
ytterligare ett var 
planerat men fick ställas 
in pga för få anmälda.



Återblick av styrelsen

● Vad vi ska fortsätta med
Några av de aktiviteter vi ska fortsätta med:
○ Hundpromenader
○ MH/MT
○ Hundägarutbildningar
○ Tävlingar
○ Torsdagsträningar, men inte så styrt med 

instruktör nödvändigtvis utan mer som 
öppen träning

● Vad måste vi kanske sluta med
Svårt att få tillräckligt med funktionärer gör att vi 
riskerar behöva sluta med:
○ Utställning
○ Övriga tävlingar än rallylydnad och lydnad

● Vad vi vill börja med
Önskemål om fler träningstillfällen i grupp 
återkommer.
○ Träningsgrupper – kan vi möjliggöra fler?
○ Löpträning med hund (inför barmarksdrag



Ett stort tack!!
Ett stort tack till er alla som hjälpt till på tävlingar, fixardagar, deltagit på 

kurser, träningsgrupper, tävlat inom agility, bruks, lydnad och rallylydnad mm. 
Det är ni som gör att klubben lever.



Verksamhetsplan 2020
Vallentuna Brukshundklubb



Verksamhetsplanen utgår från vår 
organisation i utskott

● Varje utskott har en sammankallande som 
är den som kallar till möten och 
representerar utskottet på styrelsemöten. 

● Tillsammans med styrelsen får varje 
utskott vara med och påverka vad 
utskottet ska ha för uppgifter och ansvar, 
samt vad de har beslutanderätt om

● Tävlingsutskottet
○ Planera och genomföra alla klubbens 

tävlingar
● Utbildningsutskottet

○ Kurser som anordnas i klubbens regi och 
att instruktörer utbildas.

● PR/Info-utskottet
○ Information och PR för klubben och för att 

marknadsföra våra kurser och tävlingar.
● Stuga/Kök-utskottet

○ Underhåll av vår stuga och för köket
● Avel- och hälsa-utkottet

○ MH/MT/MT 2017 och utställning.



Mål 2020

1. Alla känner sig välkommen

2. Fler deltar aktivt

3.  Möta behov av utbildning

4.  Anordna tävlingar

5.  Året runt träning

6.  Mentaltest och 

mentalbeskrivning

7. Etablera en utställningsgrupp



Utskottens verksamhet

● Tävlingsutskottet
○ Tävlingar planerad till maj och september i 

rallylydnad
● Utbildningsutskottet

○ Utbildningar som tillgodoser våra 
medlemmars önskemål och dessutom kan 
dra nya medlemmar till klubben.

● PR/Info-utskottet
○ Förbättringar av vår webbplats avseende 

användbarhet och tydlighet
○ Kontinuerlig och intresseskapande 

information via klubbens facebook-sida 
och instagram-sida.

● Stuga/Köks-utskottet
○ Se till att vi har ett grundutbud av material 

till köket och lokalerna.
○ Löpande underhåll av våra byggnader och 

arrangerar aktiviteter, tex fixardagar.
● Avel- och hälsa-utskottet

○ Planerat för 1 MH och 1 MT under helgen 
21-22 mars, samt 2 st MH´n 2-3 maj.

○ Utöver detta kommer det att hållas 
ytterligare 2 MH´n och under hösten.



Valberedningens förslag
Vallentuna Brukshundklubb



Valberedningens förslag till ny styrelse 

● Ordförande
○ Mia Enlin (nyval 1 år)

● Vice ordförande
○ Madelene Arvidsson (fyllnadsval 1 år)

● Sekreterare
○ Göran Hagberg (kvarstår 1 år kvar av 

mandatet)
● Kassör 

○ Sarah Öhman (nyval 2 år) 

● Ledamöter
○ Kicki Jidebom (kvarstår 1 år kvar av 

mandatet)
○ Tomas Carlsson (kvarstår 1 år kvar av 

mandatet)
○ Anna Hagberg (nyval 2 år)
○ Sonny Samuelsson (nyval 2 år)
○ Annika Malmros-Borell (omval 2 år)

● Suppleanter
○ Anna Warrén Haglund (nyval 2 år)
○ Nette Carlestål (fyllnadsval 1 år)



Valberedningens 
förslag

Från styrelsen fristående funktioner

● Revisorer
● Valberedning

● Revisorer - ordinarie
○ Helén Eimar (omval 1 år)
○ Jennifer Hård (nyval 1 år)

● Revisorer - suppleanter
○ Henrik Sandblad (nyval 1 år)

● Valberedning - sammankallande
○  Kim Andersson (nyval 1 år)

● Valberedningen - ledamöter
○ Natalie Kroczek (fyllnadsval 1 år)
○ Agneta Karlsson (nyval 2 år)



Vallentuna kommun
Ansökan om bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar/stiftelser

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Inledande uppgifter
Har du/ni läst och tagit del av riktlinjerna för bidrag
till gemensamhetslokaler drivna av föreningar eller
stiftelser?

Ja

Har föreningen/stiftelsen sitt säte i Vallentuna kommun,
eller merparten av sin verksamhet och sina lokaler inom
kommungränsen?

Ja

Genomför föreningen/stiftelsen verksamhet som är till
nytta för Vallentunas kommuninvånare?

Ja

Är föreningens/stiftelsens verksamhet öppen för alla
som vill delta i, och/eller stödja, föreningens/stiftelsens
verksamhet?

Ja

Präglas föreningen/stiftelsen av demokratiska
värderingar samt är uppbyggd och fungerar enligt
demokratiska principer?

Ja

Har föreningen/stiftelsen under det år som man
söker bidrag för ha genomfört minst 20 aktiviteter/
sammankomster?

Ja

Har föreningen/stiftelsen haft ett gilltigt årsmöte och/eller
konstituerande möte?

Ja, ett årsmöte

Har föreningen/stiftelsen ett officiellt
organisationsnummer?

Ja

Finns föreningen/stiftelsen med i kommunens
föreningsregister?

Ja

Har föreningen/stiftelsen själva säkerställt att
aktuella kontaktuppgifter till styrelse har lämnats till
föreningsregistret?

Ja

Har föreningen/stiftelsen uppdaterat sina
föreningsuppgifter inklusive medlemmar i registret under
det senaste året?

Ja

Bedriver föreningen/stiftelsen barn- och
ungdomsverksamhet?

Ja

Är föreningen/stiftelsen barn- och ungdomsverksamhet
drog- och alkoholfri?

Ja

Är föreningen/stiftelsen ansluten till en riksorganisation? Ja
Om föreningen/stiftelsen

Namn på föreningen/stiftelsen Korpen Vallentuna
Organisationsnummer 802407-5783
Adress Parkvägen
Postnummer 186 36
Postort Vallentuna
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Vallentuna kommun
Ansökan om bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar/stiftelser

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Ordförande Ja
Kassör Ja
Sekreterare Ja
Ytterligare befattning Ja
Befattning Revisor
Befattning Suppleant
Befattning Ledamot
Antal flickor i åldern 7-20 år som är medlemmar 160
Antal pojkar i åldern 7-20 år som är medlemmar 110
Antal kvinnor i åldern 21 år eller äldre som är
medlemmar

240

Antal män i åldern 21 år eller äldre som är medlemmar 300
Antal medlemmar totalt 810
Fil/handling

Senaste godkända årsmötesprotokoll Korpen Vallentuna - Årsmöte 2019-04
-03, Protokoll, RevA - Underskrivet.pdf

Verksamhetsberättelse Korpen Vallentuna - Årsmöte 2019-04
-03, RevA - Underskrivet.pdf

Kontaktuppgifter
Vilka personer kommer godkänna (skriva under)
ansökan?

Ordförande och kassör

Ordförande
Personnummer 19620922-8631
Förnamn Stig
Efternamn Ekestorm
Telefonnummer (mobil) 070-091 77 08
E-postadress stig.ekestorm@gmail.com

Kassör
Personnummer 19461119-0234
Förnamn Christer
Efternamn Klang
Telefonnummer (mobil) 070-760 48 81
E-postadress christer.klang@ownit.nu

Syftet med ansökan
Beskriv vad bidraget ska användas till (max 1200 tecken) Lokalåtgärder och investeringar.
Från och med (datum) 2020-03-01

2 (3)



Vallentuna kommun
Ansökan om bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar/stiftelser

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Till och med (datum) 2020-12-31
Ansökt belopp 75 000
Plusgirokonto eller Bankgirokonto som ansökt belopp ska
sättas in på

279803-1

Kontroll och uppföljning
Jag har tagit del av ovanstående informationen om
kontroll och uppföljning

Ja

Granska och bekräfta uppgifterna
Jag har tagit del av informationen om hanteringen av
personuppgifter och samtycker till behandlingen.

Ja

Underskrift
signature

BankID (GRP) STIG EKESTORM (196209228631)

Dataskyddsförordningen Vi samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna fatta beslut i ditt ärende.
Vi behandlar dina uppgifter med stöd av artikel 6.1 e i Dataskyddsförordningen där det framgår att
behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning.

Support-Id: 06F-EDA
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Arsrn tesprotokonD
20t9-04-03

§1. Årsmötets öppnande
Stig Ekestorm hälsade alla välkomna och f'õrklarade mötet öppnat.
§2. Val av ordförande för årsmötet
Stig Ekestorm valdes.
§3. Val av sekreterare för årsmötet
Thomas Ivarsson valdes.
§4. Val av justeringsmän (två st), tillika rösträl•aare
Robert Tullsson och Peter Moback valdes.
§5. Fastställande av röstlängd
Närvarolistan skickades runt, deltagarna skrev upp sig och mötet fastställde listan som
röstlängd (15 st närvarande, listan bifogas).
§6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Mötet har annonserats på Facebook och Instagram, med uppsatt information vid Korpen VTC
samt på Korpen Vallentunas hemsida http://www.kon2en-vallentuna.se/Nyheter/arsmote/.
Mötet godkände mötets utlysning.
§7. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen (bifogas)
§8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse (inkl. godkännande)
Verksamhetsbcrättelse och ekonomisk berättelse gicks igenom, godkändes och lades till
handlingarna (bifogas).
§9. Revisorns berättelse (inld. godkännande)
I frånvaro av föreningens revisor Benny Eriksson, redogjorde ordförande Stig Ekestorm för
revisionsberättelsen (bifogas) där det intygades korrekthet av föreningens räkenskaper och
rekommenderade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Revisionsberättelsen
godkändes och lades till handlingarna (bifogas).
§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
§11. Fastställande av eventuella arvoden
Kassören Christer Klang beviljades ett arvode på 3 000 SEK plus sociala avgifter per månad
för sin insats som kassör.
§12. Val av ordförande, medlemmar i styrelsen, revisorer och valberedning
Mötet valde ordförande, medlemmar i styrelsen, revisor och valberedning i enlighet med
valberedningens förslag (se nedan).

Korpen Vallentuna
INSPIRERANDE träning för ALLA!

Besöks- och leveransadress: Vallentuna Träningscenter, Parkvägen 1, 18636 Vallentuna
Telefon: 08-514 50 600 E-post: info@korpen-vallentuna.se •••••••
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Styrelsens sammansättning 2019
Ordförande Stig Ekestorm Kvar 1 år
Kassör Christer IGang Kvar 1 år
Ledamot Robert Tullsson Kvar 1 år
Ledamot Thomas Ivarsson Omval 2 år
Ledamot Christer Hyllander Omval 2 år
Ledamot Anne-Maria Örneholm Nyval 1 år
Ungdomsledamot Erica Ring Nyval 1 år
Suppleant Peter Moback Omval 2 år
Suppleant Helena Källberg Kvar 1 år
Övriga förtroendeuppdra• 2019
Revisor Benny Eriksson Kvar 1 år
Valberedning Birgitta Lagergren Omval 1 år
Valberedning/Vngdomsrepresentant Ronja Kalin Jansson Omval 1 år
§13. Beslut om firmatecknare
Årsmötet beslutade att ordfòrande (Stig Ekestorm) och kassören (Christer Klang) tecknar
firman var för sig (i likhet med 2018).
§14. Inkomna motioner
Inga inkomna motioner fanns att ta upp.
§15. Behandling av ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
Inga ärenden fanns att ta upp.
§16. Fastställande av medlemsavgifter/prislista
Årsmötet gav styrelsen, i samråd med verksamhetschefen Ulñka Skarin, mandat att fastställa
justering av medlemsavgiffer/prislistor (i likhet med 2018).
§17. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§18. Årsmötets avslutande
Mötesordförande förldarade mötet avslutat.

Vallentuna, 2019-04-03

/ S•i,g'Eke•rm, mötesordförande

Robet't Tullsson, justerare

, mötessekreterare

Peter Moback, justerare

Korpen Vallentuna
INSPIRERANDE träning Fór ALLA!

Besöks- och leveransadress: Vallentuna Träningscenter, Parkvägen 1, 18636 Vallentuna
Telefon: 08-514 50 600 E-post: info@korpen-vallentuna.se •@•(•••
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Deltagare/Röstlängd

Namn Födelsedatum (åâ-mm-dd)
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• •.l..Korpe. Valle.luna
- INSPIRERADE lräningför ALLA !

Besöks- och leveransadress:Vallentuna Träningscenter, Parkvägen 1, 18636 Vallentuna
Telefon växel: 08-514 50 600 E-post: info@korpen-vallentuna.se
Hemsida: www.korpen-vallentu na.se



IKorpen Val lentu n
Årsmöte 2019-04-03

18.30-20.00

Varmt välkommen till information om "Det rörliga biblioteket"
https' www.vallentuna.se rorli abiblioteket

Därefter genomför vi vârt årsmöte.

Styrelsen, Anställda, Instruktörer & Medlemmar
VRLLFJ'ITUP,R

TR•nlnqscEnTE•

Korpen Vallenluna
- hVSP1RERADE träningför ALLA !

Besöks- och leveransadress: Vallentuna Träningscenter, Parkvägen 1, 18636 Vallentuna
Telefon växel: 08-514 50 600 E-post: info@korpen-vallentuna.se

Hemsida: www.korpen-vallentu na.se



Årsm5te 20' 9o04o03
Förslag till dagordning
§l. Årsmötets öppnande

§2. Val av ordförande för årsmötet

§.3. Val av sekreterare fòr årsmötet

§4. Val av justeringsmän (två st), tillika rösträknare

§5. Fastställande av röstlängd

§6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande

§7. Godkännande av dagordning

§8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse (inkl. godkännande)

§9. Revisorernas berättelse (inkl. godkännande)

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 11. Fastställande av eventuella arvoden

§12. Val av ordförande, medlemmar i styrelsen, revisorer och valberedning

§ 13. Beslut om firmatecknare

§ 14. Inkomna motioner

§ 15. Behandling av ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet

§ 16. Fastställande av medlemsavgifter/prislista

§ 17. Övriga frågor

§ 18. Årsmötets avslutande
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Verksamhetsberätteise 2018
Styrelsen
Verksamhetsåret 2018 har liksom tidigare år varit intensivt för Korpen Vallentuna. 2018 var
det tionde året med vårt eget träningscenter (Korpen Vallentuna Träningscenter, "Korpen
VTC").

Årets ekonomiska resultat blev neutralt men ett litet plus (mer om detta längre fram...). Både
kostnader och intäkter har sjunkit något jämf'õrt med föregående år. Tidigare satsningar på våra
investeringar (främst inpasseringssystemet) och därmed utökade öppettider bedöms fortsatt ge
god effekt. Vi behöver under kommande år satsa på att öka intäkterna i olika kreativa former
för att fortsätta bygga upp ett eget kapital för att dels möjliggöra ytterligare investeringar och
löpande underhåll, dels med egna medel bättre kunna hantera den varierade likviditeten för
månatliga kostnader under ett normalt verksamhetsår.

Styrelsen har under 2018 genomfört ett (1) årsmöte och tio (10) ordinarie styrelsemöten.
Som tidigare år har det genomgående varit ett högt och aktivt deltagande av både ordinarie
styrelsemedlemmar och suppleanter (alla styrelsemedlemmar har varit välkomna). Styrelsen
har arbetat effektivt, fokuserat samt med en fortsatt glad, öppen, trevlig och inspirerande
inställning.

Styrelsens sammansättning 2018
Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ungdomsrepresentant
Ungdomsrepresentant
Suppleant
Suppleant

Stig Ekestorm
Christer Klang
Jenny Thor
Robert Tullsson
Thomas Ivarsson
Marie Strandberg
Christer Hyllander
Filippa Kalf (del av året)
Fanny Karlén (del av året)
Peter Moback
Anne-Marie Örnehohn

Övriga f'órtroendeup_p_0r_a__g 2017
Revisor
Valberedning
Valberedning/Ungdomsrepresentant

Benny Eriksson
Birgitta Lagergren
Ronja Kalin Jansson

Länskorpen och Rikskorpen har stöttat föreningen i den löpande föreningsutvecklingen, vilket
vi återigen är mycket tacksamma för. Korpen Vallentuna har marknadsfört sig och synts vid
flera marknader och tillställningar.

Stig Ekestorm, vår ordförande samt Christer Klang, vår kassör, har även under 2018 även suttit
i Länskorpens styrelse. Detta bidrar till ökad informationsinhämtning/-spridning samt visar på
vårt ansvarstagande i utvecklingen av Korpen inom vår region.
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Service, reparationer och löpande underhåll av bl a vår styrketräningsutrustning har även i år
genomförts med hjälp av våra fantastiska medlemmar - återigen i sann föreningsanda - STORT
TACK!

Tackför ytterligare ett härligt och vänligt Korp-år?

Stig "Stickan" Ekestorm
Ordförande

Vallentuna Träningscenter- Korpen VTC
Ännu ett rekord med sålda träningskort på julmarknaden som gav en bra start på 2018.

Samarbetet med Vallentuna kommun avseende LIKE (lek, idrott, kultur och energi) i skolor f'õr
alla tvåor och Akademin f'õr alla sjuor startade hösten 2018 med sex grupper i veckan som
leddes av Sandra och Ulrika. Tvåorna fick besök av oss och Akademin kom till Korpen
Vallentuna och fick prova på våra aktiviteter. Ett framgångsrikt koncept som kommer fortlöpa
med ökat antal klasser. Vi sökte och fick aktivitetsstöd (LOK) f'õr våren och hösten.

Det blev ett mindre somrnarläger eftersom kommunen inte längre gav bidrag för detta. Våra två
förskolor fortsatte att komma en gång i veckan under hela året och som leddes av Sandra och
Ulrika. Samarbete med Vallentuna hockey med fysträning för A-lagets spelare har genomförts.

En ny klass f'õr 2018 är Soma Move med vår nya instruktör Petra. Vi startade även klasser i
gymmet kallade Buren som leddes av Ronja (en cross-fit variant). Ronja, Sandra och Ulrika
gjorde studiebesök hos Korpen Piteå och tog med sig en hel del bra kunskaper och erfarenheter.

Viktor fortsatte sin praktikplats och diskussionen om en anställning startade. Den 8 oktober
blev därefter Viktor anställd vid Korpen Vallentuna på halvtid med lönebidrag från
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Träningsresan gick av stapeln i slutet av september mot nytt resmål på Rhodos, Kresten. På
rekordtid såldes de 40 stycken platserna slut. Vi provade en ny resebyrå Nazar som skötte
bokningar och kontakten med Kresten. Det blev åter en lyckad träningsresa med nöjda
deltagare.

Vid skolstart anordnades Idrottens dag i samarbete med Vallentuna kommun/fritid, flera
föreningar och Sommarfesten (privat företag). Det är välbesökt och vi visade upp oss med
BodyBalance, BodyPump, Bootcamp och Jumping. Vi fick Dogge Doggelito att hoppa
(Jumping) med oss till sin egen låt. Det blev även en flashmob i samarbete med
Stockholmsidrotten som försöker påverka politikerna till aktivitetsstöd för äldres rörelse.

Det blev sommarfest och julfest på sedvanligt vis för personal, instruktörer och styrelsen. Vi
ordnade i samarbete med Stockholmsidrotten en tvådagars kick-off på Lillsved för personal,
instruktörer och styrelsen. Det blev mycket lyckat med bra diskussioner och många trevligheter.

En liten oro växte i slutet av året när vi fick reda på att Lars Barkström som vi hyr våra lokaler
av, säger att kontraktet ska övertas av Vallentuna hockey.



Korpen Vallentuna bestämde efter samråd med Korpen
Svenska Motionsidrottsf'órbundet och Korpen Stockholms
läns Motionsidrottsförbund under hösten 2018 att fr o m
2019-01-01 ta över anställningarna från Korpen Stockholms
län för Ronja, Sandra och Ulrika.

Ronjas mage växte och i slutet av året gick hon på mamma-
ledighet. Vi har fortfarande haft stor hjälp av vår hustomte
Bosse och vår husmor Märit.

Tack för bra arbete bästa styrelsen och arbetskollegor.

Verksamhetschefen som blivit en grönhårig farmor,
Ulrika Skarin
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Lagverksamhet
Volleyboll 2018

Volleyboll har precis som tidigare år spelats på söndagskvällar under våren och hösten i
Tellushallen. Tre damlag - Björnligan, Kometerna och Reservlaget - har spelat mot varandra i
en serie, men det fanns också ett gäng herrar (Täbykillarna) som spelade och tränade samtidigt.
Det finns fortfarande plats för fler intresserade lag kommande säsong.

Fotboll 2018

Vi har i år, precis som förra året, haft ett samarbete med Korpen i Sollentuna som har
administrerat verksamheten. Lagen från Vallentuna har spelat mot lag från Täby och
Åkersberga på Vikingavallen i Täby Kyrkby. Förhoppningen är att vi någon gång skall kunna
starta upp en egen serie i Vallentuna igen, men hittills har intresset från aktiva varit för lågt. Vi
behöver dessutom fler ledare och bättre speltider.

Hockey-Bockey 2018

Under våren och hösten har vi kunnat tillhandahålla träningstider i Vallentuna ishall, som ett
lag har utnyttjat.

Allmänt om lagverksamhet

Det är svårt att hitta "eldsjälar" till lagsportssatsningar. Vänligen hjälp oss med detta.

Hälsningar
Ulrika Skarin & Christer Klang
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Ekonomisk berättelse

Sammanfattning 2018

Det har varit ett svagt positivt år för Korpen Vallentuna. Verksamheten uppvisar efter
bokslutsdispositioner ett positivt resultat på 1 287 SEK. Vi har nu haft ett positivt resultat de
sex senaste åren ©. Resultaten för de senaste fem åren visas nedan.
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Korpen Vallentuna- Resultat
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Både kostnader och intäkter har sjunkit något. Tack vare god kostnadskontroll/-medvetenhet
och fortsatta ideella insatser av några medlemmar, håller vi nere kostnaderna för bl a
receptionsarbetet och reparationer av gymutrustningen och lokaler.

Nedan visas hur kostnadsutvecklingen hålls i kontroll i relation till intäkterna. Vi har dock en
långsiktig målsättning att fortsätta att förbättra/stabilisera föreningens likviditet samt kunna
etablera reservkapital för oförutsedda utgifter och kommande nyinvesteringar. Vi måste
fortsätta att aktivt sträva efter att öka försäljningen och andra intäktsbringande aktiviteter.

Korpen Vallentuna - Resultaträkning
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[] Kostnader [] Intäkter

En komprimerad resultat- och balansräkning återfinns nedan där vi valt att presentera året 2018
i jämförelse med 2017, 2016, 2015 och 2014. Vi hoppas på en fortsatt positiv ekonomisk
utveckling i vår f'õrening under kommande år.

Hälsningar
Christer Klang & Stig Ekestorm
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Bokslut 2018

Resultaträkning
Intäkter
VTC
Lagidrotter
Ungdom

Lokaluthyrning
Gemensamt
Ränteintäkter
Summa intäkter

2018 2017 2016 2015 2014
1 562 636 1 822 196 1 685 143 1 751 399 1 769 541

25 800 7 500 19 110 18 520 18 221
121 550 154 660 229 460 254 095 293 775
69 300 72 600 77 600 65 100 67 552

231 007 316 542 240 739 284 931 268 152
0 0 0 0 7

2 010 293 2 373 498 2 252 052 2 374 045 2 417 248

Kostnader
VTC
Lagidrotter
Avskrivningar

Räntekostnader
Summa kostnader

2 000 735 2 304 919 2 121 526 2 313 424 2 331 520
8 000 8 000 8 000 7 500 6 500

0 28 164 29 090 18 153 18 153
271 0 0 444 1 371

2 009 006 2 341 083 2 158 616 2 339 521 2 357 544

Årets resultat 1 287 32 415 93 436 34 524 59 704

Balansräkning
Tillgångar
Inventarier
Kundfordringar
Skattefordran
Förutbet. Kostnader
Fordran Actiway & FVC &
Wellnet
Plusgirot

Bank
Kassa

Summa tillgångar

2018 2017 2016 2015 2014
55 881 56 006 62 210 38 141 56 294
42 120 6 861 17 703 42 645 21 428

0 0 0 0 0
97 320 97 118 86 693 82 485 97 365

24 992 41 419 9 420 8 270 12 500
271 371 116 932 134 592 66 157 11 370

0 0 0 0 1 900
25 011 7 427 4 549 6 018 7 380

516 695 325 763 315 167 243 716 208 237

Skulder & Eget Kapital
Balanserat över-/underskott
Årets resultat
Skulder

-172 815 -140 400 -46 964 -12 440 47 264
-1 287 -32 415 -93 436 -34 524 -59 704

-342 593 -152 948 -174 767 -196 752 -195 797

Summa skulder & Eget
Kapital -516 695 -325 763 -315 167 -243 716

Verksamhetsberättelser för 2018 fastställes, Vallentuna, 2019-04-03

j•g s o Ulrika Skarin
Å Ordförande Verksamhetschef

Christer Klang
Kassör

-208 237
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Revisionsberättelse

Revisionsberättelse föreningen Korpen Vallentuna

Vid granskning av Korpen Val lentuna råkenskaper fõr tiden 2018-01-01 - 2018-12-31 har jag funnit dessa
i god ordning, intäkter och kostnader år styrkta med verifikationer. Den kontanta kassan och det
kvarstående värdet på bank och postgiro har kontrollerats och vid årsredovisningen har fõreningens
värdehandlingar uppvisats.

Mot fõrvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt fõrda protokoll finns enligt mig ingen
anledning till anmärkning. Dårfõr f'õreslår jag årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet fõr den
tid som revisionen omfattar.

Vallentuna 2019-03-29

Benny
Förtroendevald revisor

OBS: Underskrivet original presenteras separat vid årsmötet.
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Val av ordförande,
medlemmar i styrelsen,
•evisor och valberedning

Förslag till styrelsens sammansättning 2019

Ordf'õrande Stig Ekestorm Kvar i år

Kassõr Chñster Klang Kvar I år

Ledamot Robert Tullsson Kvar I år

Ledamot Thomas lvarsson Omval 2 år

Ledamot Chñster Hyllander Omval 2 år

Ledamot Arme-Maria Õmehoim Nyval 1 år

Ungdomsledamot Efica Ring Nyval ] år

Suppleant Peter Mobaek Omval 2 år

Suppleant Helena Kãllberg Nyval 1 år

Övriga förtroendeuppdrag 2019

Revisor Benny Eriksson Kvar I år

Valberedning Ronja Kallin Jansson Omval 1 år
Valberedning Birgitta Lagergren Omval 1 år

••.,o
...... .,°,,°°

Ronja Kallin Jansson ••.... °

Birgitta Lagergren
OBS: Undersloivet original presenteras separat vid årsmötet.



Vallentuna kommun
Ansökan om bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar/stiftelser

Inledande uppgifter
Har du/ni läst och tagit del av riktlinjerna för bidrag
till gemensamhetslokaler drivna av föreningar eller
stiftelser?

Ja

Har föreningen/stiftelsen sitt säte i Vallentuna kommun,
eller merparten av sin verksamhet och sina lokaler inom
kommungränsen?

Ja

Genomför föreningen/stiftelsen verksamhet som är till
nytta för Vallentunas kommuninvånare?

Ja

Är föreningens/stiftelsens verksamhet öppen för alla
som vill delta i, och/eller stödja, föreningens/stiftelsens
verksamhet?

Ja

Präglas föreningen/stiftelsen av demokratiska
värderingar samt är uppbyggd och fungerar enligt
demokratiska principer?

Ja

Har föreningen/stiftelsen under det år som man
söker bidrag för ha genomfört minst 20 aktiviteter/
sammankomster?

Ja

Har föreningen/stiftelsen haft ett gilltigt årsmöte och/eller
konstituerande möte?

Ja, både ett konstituerande möte och
årsmöte

Har föreningen/stiftelsen ett officiellt
organisationsnummer?

Ja

Finns föreningen/stiftelsen med i kommunens
föreningsregister?

Ja

Har föreningen/stiftelsen själva säkerställt att
aktuella kontaktuppgifter till styrelse har lämnats till
föreningsregistret?

Ja

Har föreningen/stiftelsen uppdaterat sina
föreningsuppgifter inklusive medlemmar i registret under
det senaste året?

Ja

Bedriver föreningen/stiftelsen barn- och
ungdomsverksamhet?

Nej

Om föreningen/stiftelsen
Namn på föreningen/stiftelsen Vallentuna Rödakorskrets
Organisationsnummer 816000-2773
Adress Tellusvägen 7B
Postnummer 186 36
Postort Vallentuna
Ordförande Ja
Vice orförande Ja
Kassör Ja
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Vallentuna kommun
Ansökan om bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar/stiftelser

Sekreterare Ja
Antal medlemmar totalt 427
Fil/handling

Senaste godkända årsmötesprotokoll Protokoll Årsstämma 2020-02-25.doc
Protokoll från det konstituerande mötet Konstituerande 2020-02-25.docx
Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse RK

Vallentunakretsen 2019.pdf
Bokslut Ekonomiskt bokslut RK Vallentuna

2019.pdf
Revisionsberättelse Revisionsberättelse RK Vallentuna

2019.pdf
Kontaktuppgifter

Vilka personer kommer godkänna (skriva under)
ansökan?

Ordförande och kassör

Ordförande
Personnummer 19431119-1029
Förnamn Anne-Marie
Efternamn Krafft Karlsson
Telefonnummer (mobil) 073-241 41 69
E-postadress anne-marie.51230205@telia.com

Kassör
Personnummer 19520313-9323
Förnamn Anita
Efternamn Björkvall Stribeck
Telefonnummer (mobil) 070-672 18 91
E-postadress anita.stribeck@live.se

Syftet med ansökan
Beskriv vad bidraget ska användas till (max 1200 tecken)

Kupan, Rödakorset Vallentunakretsen serverar soppa 2 dgr/vecka, då allmänheten är
välkommen att köpa soppa med smörgås, kaffe/te och kaka till självkostnadspris 65:-. Kaffe/
te med bulle och kaka serveras 4 dgr/vecka för 30:-. I dagsläget är köket på övre våning för
tillverkning av soppa (ca 20-30 port/v) pga att spisen är där.
På nedre plan, i butiken, serveras soppa. Smörgåsar o kaffe görs iordning nere.
I båda köksavdelningarna finns idag gamla bokhyllor o skåp som inte är arbetsvänliga.
Skåpet på nedre plan att breda smörgåsar på är 70 cm högt o 40 cm djupt, samt ett bord som
är för lågt för att använda som arbetsbord. Här behövs en arbetsbänk 90 cm hög att arbeta på
o med utdragbara lådor för att förvara djupa tallrikar, assietter, brickor mm.
På övre plan förvaras bl a kaffe, utrustning för sopptillverkning i en kontorshylla. Här behövs en
arbetsbänk 90 cm hög med utdragbara lådor o skåp för förvaring, samt väggskåp för mindre
produkter. Här kan vi också börja brygga kaffe, när vi har fika för volontärerna (ca 25-30 st) 1
gång/v samt möten för ledningsgrupp o styrelse.
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Vallentuna kommun
Ansökan om bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar/stiftelser

Skissförslag ny köksinredning (IKEA) bifogas m kostnader. Inga installationskostnader
medtagna.

Från och med (datum) 2020-05-01
Till och med (datum) 2020-07-31
Ansökt belopp 22 000
Plusgirokonto eller Bankgirokonto som ansökt belopp ska
sättas in på

5376-7026

Fil/handling
Dokument/fil Köksförslag RK Vallentuna 2020-03-26

.pdf
Kontroll och uppföljning

Jag har tagit del av ovanstående informationen om
kontroll och uppföljning

Ja

Granska och bekräfta uppgifterna
Jag har tagit del av informationen om hanteringen av
personuppgifter och samtycker till behandlingen.

Ja

Underskrift
signature

BankID (GRP) ANNE-MARIE KRAFFT KARLSSON
(194311191029)

Support-Id: 3F6-C15
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Vallentuna Rödakorskrets 
Org. Nr 816000-2773 
 
 
 
PROTOKOLL 
fört vid Vallentuna Rödakorskrets årsstämma den 25 februari 2020 på Mathiasgården, 
Vallentuna 
Närvarande: 28 medlemmar enligt bifogad deltagarlista   ./. bilaga 1 
 
 
1.   Stämman öppnas 
      Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. 
   
2.  Val av ordförande, sekreterare och två justerare för stämman 
      Till ordförande för stämmoförhandlingarna valdes Elisabeth Rydström. 
      och till sekreterare Eivor Åberg. 
      Yvonne Hallin och Ingabritt Herlitz valdes att justera protokollet och 
      tillika rösträknare. 
 
3.  Stämmans behöriga utlysande 

Kallelse har sänts ut till samtliga kretsens medlemmar 3 veckor i förväg samt annons i 
”Vallentuna nya”och med stöd av Vallentuna kulturnämnd. 

      Beslöts att kallelse till stämman har skett enligt stadgarna. 
 
4.  Godkännande av dagordning 
      Dagordningen godkändes.       ./. bilaga 2 
   
5.  Styrelsens verksamhetsberättelse 2019 
      Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.    ./. bilaga 3 
           
  
6. a/ Revisionsberättelse 2019 

    Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Anita Persson. Hon  /. bilaga 4 
    rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksam-  
    hetsåret både vad gäller resultat- och balansräkningen samt årsredo- 
    visningen. 
 
 b/ Fastställande av Balans- och resultaträkning 2019  ./. bilaga 5  
    Beslöts att fastställa balans- och resultaträkning. 
    En fråga från auditoriet angående att det endast var 11 månadshyror för Kupans 

verksamhet. Svaret är att en månad är bokförd på styrelsen. 
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7.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
     Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna  
     verksamhetsåret 2019.          
 
8.  Val av ordförande för styrelsen 
     Till ordförande för Vallentuna Rödakorskrets 2020 valdes Anne-Marie Krafft 

Karlsson. 
    
9.  Val av antal ledamöter i styrelsen 
     Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av ordförande och 6 ledamöter. 
 
10. Val av ledamöter i styrelsen 
      Barbro Hjelm valberedningen, lämnade följande förslag till  
      ledamöter i styrelsen för 2020. 
 
 Val                      
     Omval av          
 Ordförande                 Anne-Marie Karlsson 

Omval 2 år Anita Björkvall Stribeck 
Omval 1 år Yvonne Hallin 
Omval 1 år Phoebe Åstmark Elfving 
Omval 1år Eivor Åberg 
Nyval  2 år Christina Hofving 
Nyval  2 år Thor Franzén 

 
      
 
     Stämman beslöt enligt valberedningens förslag. 
 
11. Val av revisorer  

 Stämman beslöt  
• Omval 1 år         Marianne Johansson  
• Nyval 1 år              Britt Nyberg -Stumm, suppleant 
 

 
12. Val av ledamöter till valberedningen  
      Stämman beslöt att välja nedanstående ledamöter till valberedningen. 
      Barbro Hjelm 
      Helena Levander 
 
13. Inkomna motioner 
      Inga motioner har inkommit 
 
14. Övriga frågor 
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      Avtackning av ledamöter i styrelsen:  
         Eva Löfberg som suttit i styrelsen som kassör i ca 20 år avtackades med ett 
         halssmycke av Efva Attling. Eva har bl utarbetat det system vi har idag för 
         kupanverksamheten som är mycket omfattande och all övrig bokföring. 
         Eva har också sett till att vi följer Röda Korsets insamlingsverksamhet. 
         De övriga styrelsemedlemmarna avtackades med blommor. 
             
   
 
15. Avslutning 

Mötesordförande och sekreteraren tackade för visad uppmärksamhet. Därefter 
avslutade ordföranden mötet med att önska kretsen lycka till och förklarade därefter 
Vallentunakretsens årsstämma avslutad. 

 
 
 

      Vid årets kretsstämma hölls ett anförande av Teodora Dalhammar diakon 
       Svenska kyrkan(ersätter Kari Molin) . Anförandet handlade om Svenska kyrkans 

projekt i en by i Rumänien, projektets mål var att med hjälp av självhjälp förbättra 
situationen för romer i byn. 

  
 

 
 
Vallentuna 2020-02-25 
  
  
 
 …………………………………                    …………………………………. 
Elisabeth Rydström                                       Eivor Åberg 
Mötesordförande                       Sekreterare 
 
 
 
 
Justerare: 
 
 
 ……………………………….   ……………………………….. 
Yvonne Hallin      Ingabritt Herlitz 
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Vallentuna Rödakorskrets 

Org nr 816000-2773 

 

Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde 2020-02-25 
 

Närvarade: 

Anne-Marie Krafft Karlsson 
Yvonne Hallin 
Anita Björkvall Stribeck 
Phoebe Åstmark Elfving 
Eivor Åberg 
 
Ej närvarande: 
Thor Franzén 
Christina Hofving 
 
 
 
§ 1    Mötets öppnande 
Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2    Justerare 
Till att justera dagens protokoll utsågs Yvonne Hallin 
 
§ 3  Konstituering 
Följande ansvarsområden inom kretsen fördelades enligt följande: 
Vice ordförande Phoebe Åstmark Elfving 
Kassör  Anita Björkvall Stribeck 
Sekreterare  Eivor Åberg 
Ny ledamot  Thor Franzén 
Ny ledamot  Christina Hofving 
 
Resterande poster kommer att fördelas senare. 
 
§ 4   Firmateckning 
Styrelsen beslutade 
Att            till att teckna firma var för sig utsågs Anne-Marie Krafft Karlsson 
                      (431119-1029) och kassör Anita Björkvall Stribeck (520313-9323). 
 
Att                 för belopp överstigande 3 basbelopp ska kretsens firma tecknas i förening av   
                      Anne-Marie Krafft Karlsson och Anita Björkvall Stribeck. 
 
Att  till att handha bankkonto samt bank-och plusgirokonto för Vallentuna   

Rödakorskrets (org.nr  
                       816000-2773) utsågs kassör Anita Björkvall Stribeck(520313-9323) .  



                        
 

§ 5    Styrelsemöten under våren 2020 

Sammanträdesplan våren  (mars-juni)2020 

Tisdag 3 mars kl 09.30 
Tisdag 7 april kl 09.30 
Tisdag 5 maj kl 09.30 
Tisdag 2 juni kl 09.30 
 
Lokal för samtliga möten. Mötesplats Kupan. 
 
§ 6  Avslutning 
Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 
§ 7  Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 3 mars kl 09.30. 
 
 
 
 
 
Anne-Marie Krafft Karlsson 
Ordförande 
 
 
 
 
Eivor Åberg    Yvonne Hallin 
Sekreterare    Justerare 
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Från: Jesper Westberg
Skickat: den 13 februari 2020 09:04
Till: Registrator KLK
Ämne: VB: Fråga om tillvägagångssätt för ansökan

Från: Börje Sjöman <borje.sjoman@srf.se>  
Skickat: den 31 januari 2020 10:17 
Till: Viktoria Hellström <viktoria.hellstrom@vallentuna.se> 
Ämne: Fråga om tillvägagångssätt för ansökan 

Hej! 

Jag har en fråga från Össeby Hembygdsförening om att det i år ska finnas en ny möjlighet att ansöka om anslag för 
drift/underhåll av föreningsägda byggnader som upplåts till allmänheten inom kulturområdet. Enligt Björn Furugren 
Beselin är det en ny budgetpost som kommunen har beslutat införa. Eftersom vi äger och driver hembygdsgården 
Kvarnstugan med kvarn i Brottby, där offentliga aktiviteter anordnas, är vi intresserade av att lämna in en ansökan. 
Det vore bra om vi kunde få kontakt i denna fråga, jag nås på 070‐6105171. 

Med vänlig hälsning 
Börje Sjöman 
Ordförande i Össeby Hembygdsförening 



ÖSSEBY HEMBYGDSFÖRENING  2020-04-29 

 

 

 

    VALLENTUNA KOMMUN 

    Kommunstyrelsen 

    Kommunledningskontoret 

 

 

 

 

 

Kompletterande information till ansökan om anslag för gemensamhetslokaler 

 

En ansökan om anslag för gemensamhetslokaler, daterad 2020-03-12, har skickats in till 

Vallentuna kommun från Össeby Hembygdsförening. Denna ansökan kompletterades sedan 

med handlingar som beskriver det redovisade åtgärdsbehovet. Föreningen har nu ytterligare 

information att tillfoga. 

 

I samband med ansökan hörde föreningen sig för med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet om 

eventuell möjlighet till anslag därifrån till målning av Kvarnstugan med flygelbyggnader. 

Svaret blev att anslag inte kunde beviljas, då ansökningstiden hade gått ut redan den 31 

oktober 2019 och alla medel var reserverade för andra projekt. Trots detta skickade 

föreningen in ansökningshandlingar till Länsstyrelsen. 

 

Efter att Länsstyrelsen hade tagit del av det insända materialet och blivit informerad om att 

ansökan även lämnats till kommunen blev undertecknad 2020-04-28 kontaktad av 

Länsstyrelsens handläggare. Beskedet blev nu att Länsstyrelsen ändå kunde tänka sig att 

lämna bidrag för att göra projektet möjligt. En förutsättning uppgavs dock vara att det inte 

skulle delas upp i etapper som föreningen tänkt sig, utan att hela målningsprojektet skulle 

genomföras på en gång. 

 

Då anbudet från Stefan Holmström Måleri var på totalt 75 000 kr (inklusive moms) skulle 

Länsstyrelsen kunna bidra med 38 000 kr, enligt principen halva beloppet men inte mer än så, 

förutsatt att det ansökta beloppet på 30 000 kr hos kommunen kunde beviljas och att 

föreningen själv tillskjuter resterande medel. På så sätt skulle projektet kunna förverkligas i 

sin helhet. 

 

Det bör särskilt påpekas att anbudet från Stefan Holmström Måleri är ett fördelaktigt 

erbjudande med en förhållandevis låg kostnad. Föreningen har även tagit in offert från 

Veteranpolen i Täby som i jämförelse ligger på ungefär dubbelt så hög kostnad för samma 

arbete. 

 

Från Länsstyrelsen har meddelats att de har behov av och är angelägna om att få besked så 

snart som möjligt, helst nu under våren/försommaren, om dessa förutsättningar. I föreningen 

skulle vi vara mycket tacksamma om anslagen kunde beviljas, då det är ett ständigt bekymmer 

att få de ideella krafterna att räcka till alla behov för verksamheten. 

 

    Med vänlig hälsning 

    Össeby Hembygdsförening 

    Börje Sjöman 

    Ordförande 



Vallentuna kommun
Ansökan om bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar/stiftelser

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Inledande uppgifter
Har du/ni läst och tagit del av riktlinjerna för bidrag
till gemensamhetslokaler drivna av föreningar eller
stiftelser?

Ja

Har föreningen/stiftelsen sitt säte i Vallentuna kommun,
eller merparten av sin verksamhet och sina lokaler inom
kommungränsen?

Ja

Genomför föreningen/stiftelsen verksamhet som är till
nytta för Vallentunas kommuninvånare?

Ja

Är föreningens/stiftelsens verksamhet öppen för alla
som vill delta i, och/eller stödja, föreningens/stiftelsens
verksamhet?

Ja

Präglas föreningen/stiftelsen av demokratiska
värderingar samt är uppbyggd och fungerar enligt
demokratiska principer?

Ja

Har föreningen/stiftelsen under det år som man
söker bidrag för ha genomfört minst 20 aktiviteter/
sammankomster?

Ja

Har föreningen/stiftelsen haft ett gilltigt årsmöte och/eller
konstituerande möte?

Ja, både ett konstituerande möte och
årsmöte

Har föreningen/stiftelsen ett officiellt
organisationsnummer?

Ja

Finns föreningen/stiftelsen med i kommunens
föreningsregister?

Ja

Har föreningen/stiftelsen själva säkerställt att
aktuella kontaktuppgifter till styrelse har lämnats till
föreningsregistret?

Ja

Har föreningen/stiftelsen uppdaterat sina
föreningsuppgifter inklusive medlemmar i registret under
det senaste året?

Ja

Bedriver föreningen/stiftelsen barn- och
ungdomsverksamhet?

Nej

Om föreningen/stiftelsen
Namn på föreningen/stiftelsen Frösunda hembygdsförening
Organisationsnummer 816000-4043
Adress Torsholma 55
Postnummer 186 95
Postort Vallentuna
Ordförande Ja
Kassör Ja
Sekreterare Ja
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Vallentuna kommun
Ansökan om bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar/stiftelser

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Antal medlemmar totalt 252
Fil/handling

Protokoll från det konstituerande mötet Protokoll nr 1 2019.doc
Verksamhetsberättelse 2019-02-24 årsberättelse 2018.pdf
Revisionsberättelse 2019-02-11 revisionsberättelse 2018

.pdf
Senaste godkända årsmötesprotokoll 2019-03-17 protokoll årsmöte.pdf
Bokslut 2019 årsmöte ekonomi.pdf

Kontaktuppgifter
Vilka personer kommer godkänna (skriva under)
ansökan?

Ordförande och kassör

Ordförande
Personnummer 19510714-2001
Förnamn Margareta
Efternamn Hellsten
Telefonnummer (mobil) 070-365 60 26
E-postadress ordforanden@frosundahembygd.se

Kassör
Personnummer 19490611-0160
Förnamn Barbro
Efternamn Olsen
Telefonnummer (mobil) 070-678 21 24
E-postadress b_olsen@tele2.se

Syftet med ansökan
Beskriv vad bidraget ska användas till (max 1200 tecken)

Frösunda hembygdsförening köpte 1976 Frösunda station, godsmagasin och tvättstuga av
dåvarande järnvägsbolag. Under åren har föreningen själva lagat och lappat. 2017 skulle nya
fönster sättas in. Den styrelse som valdes vid årsmötet insåg att mer måste göras. Panelen på
huset var rutten på fler ställen. För att säkerställa att husets grund inte var dålig inkallades en
extern konsult som gjorde en utredning. Då inga bärande delar var dåliga beslutade styrelsen
att gå vidare med en större plan för renovering. En vision hade funnits i många år att återställa
stationshuset till sitt ursprungliga utseende. Det var då målat med röd slamfärg. Då styrelsen
kunde konstatera att det var det billigare alternativet på sikt så togs beslut att återställa huset
till 1885 års utseende. När vi sen upptäckte att Frösunda station är den mest ursprungliga av
de stationer som idag finns kvar utmed Roslagsbanan och den enda som allmänheten kan
komma in i så insåg vi att det fanns ett stort historiskt värde också i vårt projekt.
Vi har nu kunnat återställa två sidor på stationshuset med hjälp av fondpengar och eget kapital
. Nu återstår två sidor. Därför söker vi pengar för att kunna återställa dessa.

Från och med (datum) 2020-08-01
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Vallentuna kommun
Ansökan om bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar/stiftelser

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Till och med (datum) 2021-08-01
Ansökt belopp 200 000
Plusgirokonto eller Bankgirokonto som ansökt belopp ska
sättas in på

805898-4

Fil/handling
Dokument/fil Ansökan av medel till upprustning av

Frösunda stationshus.doc
Dokument/fil 2019 Station fasad anbud.doc

Kontroll och uppföljning
Jag har tagit del av ovanstående informationen om
kontroll och uppföljning

Ja

Granska och bekräfta uppgifterna
Jag har tagit del av informationen om hanteringen av
personuppgifter och samtycker till behandlingen.

Ja

Underskrift
signature

BankID (GRP) MARGARETA HELLSTEN
(195107142001)

Dataskyddsförordningen Vi samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna fatta beslut i ditt ärende.
Vi behandlar dina uppgifter med stöd av artikel 6.1 e i Dataskyddsförordningen där det framgår att
behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning.

Support-Id: 0E5-0DB
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Till Vallentuna kommunstyrelse, kulturnämnden och fritidsnämnden 
 
Sökande:  Frösunda hembygdsförening 
Anläggningsstöd: Engångssumma på 200 000 kronor under år 2019 
 
Kort historik 
Frösunda stationshus byggdes 1885 då också en handelsbod och mejeri byggdes med bostad på 
övervåningen. Tillsammans med godsmagasinet, Frösunda kyrka, Frösunda prästgård och Frösunda 
kyrkskola, idag kallad Frösundagården, utgör den en kulturmiljö som länsstyrelsen klassat som 
viktig att bevara. En lika välbevarad miljö från den tiden finns inte bevarad någonstans utefter 
Roslagsbanan. 
 
Utsikten mot öster vittnar om tider då det som är åkrar idag var vattenleder från Östersjön upp till 
Uppsala. Runhällen vid Näs berättar om att Torsholma- och Rolstabönderna i Frösunda skulle hålla 
kungen med skeppshjälp. 
 
När järnvägen och stationen byggdes var Frösunda en centralort för närliggande socknar. Det var hit 
som bönderna körde sin mjölk som skulle säljas i Stockholm. Man skickade tjuren på järnvägen till 
betäckning i Bällsta. Stationen hanterade gods och post. I magasinet lastades och lossades godset. 
 
Nutida historia 
1968 blev Frösunda en hållplats. Stinsen försvann och stationens liv förändrades. Huset hyrdes ut 
under en tid. Frösundaborna ville använda stationen till ungdomsgård men nekades. När kommunen 
hade planer på att låta motorburen ungdom använda stationen gick en Frösundabo in och lovade att 
köpa stationen. Innan köpet gick i lås gjordes en grundbesiktning. Grunden ansågs för dålig så 
järnvägsbolaget vägrade sälja. I stället beställde bolaget rivning. När grävskoporna var framkörda 
förhandlade Frösunda hembygdsförening och kulturnämndens ordförande fram ett avtal med 
järnvägen som innebar att hembygdsföreningen fick ta över huset. Kravet var att det skulle rustas 
utvändigt inom ett år. Kommunalrådet lovade föreningen lika mycket pengar till underhåll per år 
som Vallentuna hembygdsförening fick för att hålla kvarnen i Vallentuna fin. Kulturnämnden gav 
föreningen 2 000 kronor till den första upprustningen. 
 
Så gick det till när Frösunda nybildade hembygdsförening blev med station och godsmagasin som 
står på ofri grund. Några meter mark på varje sida av stationen arrenderas av föreningen. 
 
Behov 
Nu har föreningen lappat och lagat stationshuset med egna medel och medlemmarnas arbetsinsatser 
i drygt 40 år. Resultatet av detta är att stationshuset behöver en grundlig renovering. På 1940-talet 
moderniserades stationerna utefter Roslagsbanan. De flesta byggdes om och alla målades med gul 
oljefärg. I Frösunda byttes de två fönstren på övervåningen ut på östra och västra sidan och istället 
sattes treluftsfönster in och huset målades gult. 
 
År 2017 beslutade föreningen att återställa stationshuset till dess ursprungliga utseende. Föreningen 
hade pengar som räckte till en sida, så nu är huset rött på södra sidan. Eftersom panelen var dålig 
och behövde bytas ut så var det ett ypperligt tillfälle att göra det då. Det var också en förutsättning 
för att måla med röd slamfärg. Det var så det var målat från början. Det är inte bara vackert och 
ursprungligt, utan blir lättare och billigare att underhålla. Föreningen kommer troligen att klara både 
ekonomin och det praktiska arbetet på egen hand i framtiden. 
 
Verksamhet 
Frösunda hembygdsförening är en livaktig förening med 245 medlemmar. Knappt tvåhundra av 
dessa bor i Frösunda som har en befolkning på ca 700. 



 
Föreningens motto är ”För Frösunda i forntid och framtid”. Det präglar vår verksamhet. Vi tänker 
historia, nutid, barn, familj, äldre och natur i allt vi gör. Alla åldrar ska med. Därför är det gratis för 
barn att vara med i Frösunda hembygdsförening. 
 
 
Ett år med Frösunda hembygdsförening 
 
Knåparfest 
Året börjar med knåparfest för alla som jobbat för julmarknaden eller har gjort något extra för 
föreningen. Alla bjuds på mat och lite muntration. Ca 50 knåpare brukar komma. 
Målgrupp: Alla åldrar. 
Bidrag: Helt ideellt 
 
Gymnastik 
Föreningen ordnar gymnastik på dagtid, 10 gånger på våren och 10 gånger på hösten, i 
Frösundagården. En av medlemmarna leder gymnastiken. Ca 10 deltagare. 
Målgrupp: Alla daglediga i Frösunda 
Bidrag: Helt ideellt 
 
Tisdagsträff 
Tisdagsträffen äger rum varannan tisdag under vår och höst i stationshuset. Den vänder sig till alla 
daglediga i Frösunda. Kortspel, gemenskap, fika och en och annan historia avverkas. När vädret blir 
varmare flyttar man verksamheten till boulebanan vid Frösundagården. Där spelas det boule varje 
tisdag hela sommaren. Verksamheten organiseras av deltagarna. Mellan 12 och 20 deltagare. 
Målgrupp: Alla daglediga i Frösunda 
Bidrag: Helt ideellt 
 
Föreningsmöte 
Ungefär i februari och oktober inbjuds till föreningsmöten med diskussion om något aktuellt ämne i 
föreningen, fika och något matnyttigt program efteråt. De hålls i Frösundagården. Ca 30 till 40 
deltagare. 
 
Årsmöte 
I mars har föreningen årsmöte i Frösundagården. Oftast mellan 40 och 50 deltagare. 
 
Fagning 
I april fagar föreningen i Klashagen för att backsipporna inte ska försvinna utan leva vidare i ett av 
Vallentunas största backsippsbestånd. 
Målgrupp: Alla åldersgrupper 
Bidrag: Helt ideellt 
 
Valborgsmässoafton 
Hembygdsföreningen och kyrkan arrangerar musik i kyrkan med efterföljande fika i 
Frösundagården. Klockan 21 tänds elden vid Kyrkån. Kyrkan betalar musiker. I övrigt medverkar 
föreningens medlemmar. Ca 100 personer brukar besöka konserten och fika. Ca 150 personer 
kommer till elden. 
Målgrupp: Alla åldrar 
Bidrag: Helt ideellt 
 
 
 



 
 
Vandringar 
På våren och hösten anordnas vandringar till olika platser i Frösunda, som är intressanta på grund 
av sin historia eller natur. Den leds av olika föreningsmedlemmar. Mellan 20 och 40 deltagare i alla 
åldrar. 
Målgrupp: Alla åldrar 
Bidrag: Helt ideellt 
 
Vårmarknad 
Hembygdsföreningen, sportklubben, skytteklubben och kyrkan arrangerar Frösunda vårmarknad 
tillsammans i Torsholma ridhus. Hembygdsföreningen står som arrangör. Medel söks från 
kulturnämnden. Ca 1000 besökare i alla åldrar. Många gratisaktiviteter för barn. 
De ansvariga för vårmarknaden håller sina möten i stationshuset ca 6 gånger per år. 
Målgrupp: Alla åldrar 
Bidrag: Kummunalt bidrag 
 
Midsommarfirande 
Sportklubben och hembygdsföreningen ordnar midsommarfirande tillsammans vid fotbollsplanen 
Björkvallen för hela familjen. Dans kring stången, tipspromenad och pilkastning. Lekar, sång och 
musik leds av föreningens medlemmar. Som mest har vi haft ca 800 besökare. 
Målgrupp: Alla åldrar 
Bidrag: Helt ideellt 
 
Magasinloppis 
Under vår, sommar och höst har vi öppet på helger. Oftast har vi fika med hembakt. Mellan 40 och 
60 besökare per dag. 
 
Familjedag 
Sagovandring i Frösundaskogen som leds av medlemmar. 2018 kom 70 personer. Gratis. 
Målgrupp: Barn- och familj 
Bidrag: Helt ideellt 
 
Julmarknad 
Julmarknad i och utanför Frösundagården i december. Medlemmar arbetar under oktober, november 
och december en eftermiddag i veckan i stationshuset och tre kvällar i ett snickeri för att tillverka 
saker till julmarknaden. Fika med musik av Frösundas spelmän och kvinnor. Frösundas barn och 
ungdomar inbjuds att vara med i luciatåget i Frösunda kyrka som avslutar marknaden klockan 15. 
200 - 300 besökare. Alla arbetar ideellt. 
Målgrupp: Alla åldrar 
Bidrag: Helt ideellt 
 
 
Kommande aktiviteter 
En dag runt stationen 
Under 2019 börjar vi planera för att skapa en dag där Frösunda station, magasinloppisen och 
Roslagsbanans historia lyfts fram. Tanken är att ta kontakt med Roslagsbanans veterantågförening 
för att undersöka möjlighet till samarbete. Ett sådant arrangemang kommer att starta först när 
Frösunda station är helt renoverad. 
 
Bok om Frösunda 
År 2019 inleder vi ett arbete med att ge ut en bok om Frösunda. 



 
Hembygdsföreningens styrelse 
Styrelsen håller sina möten i stationshuset ca 8 gånger per år. 
 
Ungdomsgård 
Försöket med att starta ungdomsgård i stationshuset under 2018 föll inte väl ut. Endast några 
ungdomar hittade dit trots att inbjudan gick både till Kårstas och Lindholmens ungdomar. 
 
Sockenstrunt 
Frösunda hembygdsförening har gett ut tidningen Sockenstrunt sedan 1978. Sockenstrunt berättar 
om historia och nutid i Frösunda. Den kallas för en kvartalstidskrift men kommer nästan aldrig ut 
fyra gånger per år. Den trycktes i svartvitt från starten men nu har den fått färg. Varje tryckning 
kostar omkring 6 500 konor och den delas ut till alla hushåll i Frösunda. 
Målgrupp: Alla åldrar 
Bidrag: Helt ideellt 
 
Drömmar 
Tänk att få berätta Frösundas historia för barn- och ungdomar. Tänk att få berätta om en bygd som 
var befolkad redan på 1000-talet och fram till idag. Om pigor och drängar, om yrkesmän och 
luffare, om riksdagsmän och kommunalstyrelse, om häst till bil och tåg, om personligt bud till 
telefon och dator, från levande ljus till fotogenlampa och elektriskt ljus, från 6-årig skola till 
gymnasium, från fattigstuga till hemtjänst, från statare till egna företagare. Allt detta ryms i 
Frösunda. Tänk att någon gång kunna skriva ett manus, engagera bygdens folk och inbjuda 
skolklasser att på plats få höra, känna och lukta på Frösunda. Ett spel där stationen har huvudrollen. 
Låt spelet börja! 
 
Sammanfattning 
Frösunda har ett unikt stationshus. Det kan samla järnvägsentusiaster, historieintresserade, 
klimatintresserade, ortsbor, naturälskare, kulturnördar, kunskapsförmedlare och många, många fler. 
Kulturnämndens ordförande såg till att Frösunda hembygdsförening fick 2 000 kronor när de 
tillsammans räddade Frösunda station från rivning. Om Frösunda är en del av Vallentuna kommun 
så lägg till två nollor, så att vi kan göra de tre återstående väggarna på en gång. Så förverkligar vi 
drömmen tillsammans att hela Vallentuna kommun ska leva! 
För att föreningen ska kunna bedriva all den ideella verksamhet vi har presenterat så beöver vi en 
fungerande föreningslokal.  
Den ruttna fasaden behöver bytas och fönstren renoveras. Hittills har föreningen gjort det ideellt 
men nu behövs en grundlig renovering. Därför söker vi 200 000 kronor i anläggningsstöd. Den 
totala fasadrenoveringen beräknas till 800 000 kronor. 
 
 
Frösunda 2019-01-29 
 
För Frösunda hembygdsförening, Margareta Hellsten, ordförande 
 



Styrelsemöte 2019-04-10, protokoll nummer 1 
Ordförande    Margareta Hellsten 
Kassör            Barbro Olsen 
Sekreterare     Elise Eklund 
Ledamot         Monika Gustavsson 
Ledamot         Anne Hägglund  
Ledamot         Måns Svensson 
Ledamot         Lotta Frejd Malmqvist 

1. Mötets öppnande. Margareta öppnar mötet och välkomnar särskilt vår nya 
styrelsemedlem Lotta. 

2. Fastställande av dagordning. Dagordningen godkänns. 
3. Föregående protokoll 2019-03-11. Protokollet gås igenom och läggs till handlingarna. 
4. Konstituering av styrelsen. Förutom ordföranden Margareta Hellsten, som valts av 

årsmötet, utses styrelsen enligt förslag som följer: kassör Barbro Olsen, sekreterare 
Elise Eklund samt ledamöterna Lotta Frejd Malmqvist, Monika Gustavsson, Anne 
Hägglund och Måns Svensson.  

5. Firmatecknare och fullmakter. Som firmatecknare befullmäktigas enligt förslag 
Margareta Hellsten, 510714-2001 och Barbro Olsen, 490611-0160, att var för sig 
teckna föreningens firma. Fullmakt att var för sig kvittera ut post ges Margareta 
Hellsten, 510714-2001 och Barbro Olsen, 490611-0160. Fullmakt att var för sig 
disponera bank- och postgiromedel ges Barbro Olsen, 490611-0160 och Margareta 
Hellsten, 510714-2001. Allt enligt förslag.  

6. Inkommande post. Vissångare Anders Stävarby – har tagit kontakt för att få 
underhålla vid något av våra evenemang. Inte aktuellt just nu, men kanske i framtiden. 
Stockholms läns hembygdsförbund inbjuder till seminarium 24/4 10-15 i Stockholm 
om att utveckla hembygdsarbetet med barn och ungdomar. Ta kontakt med Margareta 
om ni är intresserade att gå. ”Bygd och natur”- vi får Sveriges hembygdsförbunds 
tidning i 5 gratisexemplar. Skickas till Barbro, Elise, Måns, Lotta och till Margareta att 
lägga i bokkaféet. Statistik www.hembygd.se/statistik - här kan man läsa statistik som 
hembygdsföreningarna lämnar in årligen. Hembygdsrörelsens fokus 2018-2022 är barn 
och ungdom – det är förmodligen lätt att få bidrag om vi skulle hitta på något för den 
åldersgruppen. Riksstämma i Östersund 24-26/5 – tema hembygdsturism. Vi diskuterar 
informationsbladet om Frösunda och att det får vänta med att färdigställas tills 
renoveringen av stationshusets fasad är färdig. Föreningsträff i kulturhuset 9/5 19:00- 
Margareta och Lotta går.  

7. Ordföranden informerar. Rensa runt runstenar – Bertil Hellsten har varit på ett 
föredrag om runstenar (se föregående protokoll) och där lärt sig att det är viktigt att 
rensa bort växtlighet runt stenarna för att de inte ska bli förstörda. I Frösunda ska det 
finnas fem runstenar/hällar för hembygdsföreningen att sköta om. Tidigare har det 
funnits en runstensansvarig i föreningen. Kanske vill Bertil vara det igen? Margareta 
frågar. Bokträff 23/4 – Frösundabokgruppen har haft ett möte redan och nästa infaller 
den 24/4 i stationshuset. Björn Hägglund, Agneta Heine Ivgren och Bertil Hellsten var 
med och Anita och Arne Roos tillslöt. Det går säkert att få bidrag från kommunen för 
tryckning o.dyl. när det är dags.  

8. Uppföljning genomförda aktiviteter. Årsmötet – vi tyckte att det var ett bra möte med 
trevlig och intressant presentation av året som gått. Då bestämdes det att styrelsen 
skulle försöka hitta en person till att vara med i valberedningen tillsammans med 
Agneta Heine Ivgren och Anki Svensson. Förslag Anita Thorsaeus. Barbro ringer och 
frågar.  

9. Aktuella och kommande aktiviteter. Fagning i Klashagen 13/4 - samling kl. 10 vid 
Frösundagården. Medtag krattor och räfsor. Loppis 28/4 12-15– Agneta Larsson och 
Anette Rambring ansvarar. Vi har en kontaktlista på loppisgruppen, men vi behöver 

http://www.hembygd.se/statistik


kanske en lista på vilka som ansvarar varje gång samt en ”att göra-lista” för 
loppistillfällena. Museiföremålen som finns i stationshuset kommer att flyttas till 
bokkafét i magasinet. Valborgsmässoafton – konsert i kyrkan 19-20, fika i Frösunda 
gården efter det och tändning av brasan kl. 21. Det behövs frivilliga som hjälper till att 
ta fram bord och stolar och att koka kaffe och ställa iordning för fikat. Ulla-Britt 
Helgöstam har anmält intresse, men det behövs någon till. Eva Sognevik har lovat att 
diska. Margareta undersöker om vi kan diska och städa den 1 maj. Vandring 4/5 – 
samling vid Frösundagården kl. 10 för vandring mot Luttergärde. Medtag matsäck. 
Vårmarknad 18/5 – planeringen rullar på – ”nygammalt” för i år är fårvallning och 
helikoptervisning. Ny idé för barnen är byggande av bihotell. Elise kollar om hon kan 
ta hand om det. Det behövs frivilliga som kan grädda våfflor också. Lotta frågar sin 
granne.  

10. Bordlagda frågor. Inga bordlagda frågor. 
11. Stationshuset. Avloppet – vi har anstånd till 1 mars 2020. Förslag nr. 1: anlägga ett 

mindre reningsverk, kostnad ca 150,000. Förslag nr. 2: koppla upp oss på det 
kommunala avloppsnätet. Förfrågan om tillstånd lämnad till Roslagsvatten. Inget svar i 
nuläget. Kostnad ca 120,000 + abonnemangskostnad och grävningskostnad fram till 
anslutningspunkt. Förslag nr 2 att föredra. Henrik Abelin i stationshusgruppen skall ta 
kontakt med Roslagsvatten igen. Offerter – offerter från 5 byggfirmor begärdes, en 
hoppade av, 4 är kvar. Oavsett vilken firma som väljs så ska vi ha kostnaden på löpande 
räkning för att ha koll på kostnaderna så att vi kan stoppa när pengarna är slut. 
Byggarna är medvetna om detta och har gått med på det och är beredda att fortsätta 
renoveringen när vi fått ihop mer pengar.                                                                              
Beslut: Styrelsen ger stationshusgruppen i uppdrag att besluta om vilken firma som 
skall utföra renoveringen.                                                                            
Omförhandling av hyran – Barbro tar reda på till nästa möte om det är möjligt rent 
juridiskt att omförhandla hyran för lägenheten med nuvarande hyresgäst eller om det 
bara går vid nytt tillträde. Barbro kollar också vilket överskott lägenheten ger per år. 

12. Hemsidan. Diskussion om det är möjligt att lägga mötesprotokoll, 
verksamhetsberättelser  på vår hemsida på Stockholms läns hembygdsförbund. Nu är 
det bara vår verksamhet som presenteras där och länk till Sockenstrunt. Om vi skulle 
lägga handlingar på hemsidan bör de vara skyddade och göras så att bara medlemmar 
kommer in. Allmän information ska alla komma åt och så är det idag. Men alla kanske 
inte går in där och tittar. Därför är det viktigt att också lägga ut föreningens verksamhet 
på vår facebooksida och göra programblad för utdelning i brevlådorna. Vi kan också 
lägga ut programblad när vi har loppmarknad.   

13. Kassarapport. Kassan – i kassan finns just nu ca 289,000 kronor. Det är fortfarande ca 
80 medlemmar som inte betalat medlemsavgift för året. Barbro skriver brev och 
påminner. Medlemsvärvning – vi har ca 250 medlemmar och de får gärna bli fler. Hur 
ska vi göra? Lotta föreslår att vi knackar dörr och kanske ger en liten gåva från 
föreningen när vi hälsar på. Beslut: Lotta tar fram ett förslag till nästa möte. 

14. Övriga frågor. Inga övriga frågor. 
15. Nästa sammanträde. Tisdag 21/5 18:30 i stationshuset.  

 
   
 

 
Vid protokollet     Justeras 

 
 
 

















Fasadrenovering Frösunda stationshus etapp 3. 
 
Bakgrund 
Frösunda Hembygdsförening (nedan HBF) är en ideell förening som äger Frösunda 
stationshus. Huset rustades 1976 och 2016 inleddes ett arbete med att åter rusta huset 
utvändigt och att återställa utseendet så nära originalet från byggnadsåret 1885 som 
möjligt. Södra fasaden rustades 2017 och västra fasaden 2019. 
 
HBF önskar nu renovera den östra och norra fasaden enligt nedanstående 
principbeskrivning. 
 
 1) Anbudsform. totalentreprenad ABT06 
  a. Anbud kan ske som ett fast pris och skall då inkludera allt arbete och 
   materiel, verktyg, etablering/avetablering samt övriga omkostnader som 
   krävs för entreprenadens utförande. 
  b. Alternativt kan anbud utföras mot löpande räkning med ett budgetpris av 
   vilket skall framgå vad som ingår i anbudet och vad som inte ingår. 
 
 2) Rivning, demontering 
  a. Demontering stuprör. 
  b. Varsam nedmontering av klocka och stationsskylt. Förvaring på av HBF 
   angiven plats. Senare återmontering av dessa, placering i samråd med HBF. 
  c. Rivning av ursprunglig panel in till timmerstomme inkl vindpapp (2 sidor). 
  d. Demontering av ytterdörren mot öster. 
  e. Demontering av treluftsfönstret på övervåningen mot öster. 
   Varsamhet vid demontering för senare försäljning. 
 
 3) Håltagning, ilagningar 
  a. Håltagning/anpassning för ny ytterdörr och två nya tvåluftsfönster enligt 
   fasadskiss. 
  b. Ilagning av väggdel mellan nya tvåluftsfönster samt uppregling och 
   linisolering. 
  c. Undersökning, ev. rivning och ilagning av skadat timmer.  
  
 4) Uppbyggnad av ny fasad enligt nedanstående beskrivning och principskiss 
  a. Vindpapp 
  b. 45/50 linisolering, mellan reglar 
  c. Vindskyddsduk typ Protex Soft Plus eller likvärdigt 
  d. 28mm spikläkt 
  e. 22mm x 120mm dubbelfasspont 
  f. Fönsterfoder, knutbrädor och sockelofferbräda ska ingå. 
  g. Fönster- och dörrfoder enligt fasadskisser och fotografier. 
  h. Målning av nya fasader slamfärg (Falu ljus rödfärg) och snickerier enl. 
   separat färgbeskrivning. 
 
 5) Montering dörrar l fönster 
  a. Montering av ny ytterdörr mot öster och två st tvåluftsfönster mot  
   öster och ett mot norr. Dörrar och fönster tillhandahålls av HBF. 
  c. Drevning av befintliga och nya fönster och dörrar med lindrev. Vindtätning i 
   anslutning mot vindpapp. 
 
 6) Invändig komplettering 
  a. Återställande av insida väggar lika fönster på tidigare renoverade södra och 
   västra sidan. 



    
 
 7) Utvändig komplettering 
  a. översyn av fönsterbleckens funktion och kondition. 
  b. Återmontering stuprör, eller nya vita 
 
 8) Generellt 
  a. Den södra och västra fasaden gäller som referens för utseende och utförande. 
  b. Befintligt överblivet material från renoveringen av södra och västra gaveln 
   används i första hand. Omfattning av mängd kan fås genom kontakt med HBF. 
  c. Bortforsling av bortrivet byggnadsmaterial och spillmateriaL 
  d. Container en för trä och en för övrigt brännbart 
  e. Byggnadsställning och skyddsstaket skall ingå. 
 
Vidare ska entreprenören stå för allt arbetsmiljöarbete och tillse att erforderlig 
säkerhetsutrustning och erforderliga hjälpmedel för arbetets utförande finns på och 
används på arbetsplatsen. Entreprenören skall hantera uppkommet avfall och spill enligt 
gällande lagstiftning. 
 
Timkostnad för eventuella tilläggs- och ändringsarbeten kan uppkomma. 
 
Utförande av de två fasader ska ske under våren, sommaren, eller senast förhösten 2020. 
 



FRÖSUNDA Budgetförslag för 2019
HEMBYGDSFÖRENING Utfall Budget

2018 2019
Inkomster
Medlemsavgifter 38 400 38 000

Vinst- och förlusträkning Stationshyra hyresgäst 72 000 73 000
för verksamhetsåret - övrig uthyrning 800 800
1/1 2018  - 31/12 2018 Gåvor 20 700 15 000

Vårmarknad -servering 9 860 10 000
Ink. Utg. -bordshyror 8 400 9 000

Medlemsavgifter 38 400 0 -bidrag kommun+kyrka 9 803 9 000
Föreningsverksamhet 980 33 566 Loppis 33 165 30 000
Stationshuset 93 500 61 378 Julmarknad 47 282 46 000
Vårmarknad 28 063 18 519 Gymnastik 800 900
Julmarknad 47 282 11 837 Sockenstrunt 180
Loppmarknad 33 165 246 Bank 269
Övr+Bank 269 1 312 241 659 231 700

241 659 126 858
Utgifter

Årets överskott 114 801 Stationshuset 15 802 20 000
-arrende 3 255 3 500
-sopor,slam 4 382 4 500

NYTT AVLOPP 150 000

Balansräkning 31/12 2018 Medl.avg Sv.hemby.förb. 5 157 6 600
-Husförsäkring 3 360 3 500

TILLGÅNGAR 2018-12-31 2017-12-31 El 34 579 40 000
Innestående Tryckeri 15 219 27 000
     Resurs Bank 38 473 38 244 Kontor 5 085 7 000
Kassa 967 667 Föreningsverksamhet 4 901 6 000
Plusgirot 253 604 139 332 Vårmarknad 18 519 20 000
Nordea Sparkonto 0 0 Julmarknad 5 906 7 000

293 044 178 243 Hyror Frösundagården 3 450 5 000
Bankkostnader 1 312 2 000
Julknåparfest 5 931 9 000

SKULDER 126 858 311 100
Tidigare balanserat överskott 178 243
Årets överskott 114 801 Överskott 114 801 -79 400

293 044
Utfall 2019 enligt föreslagen budget:
Inkomster 231 700
Utgifter 311 100
Årets förlust -79 400
Ingående kapital 1/1-19 293 044
Utgående kapital

31/12-19: 293 044 - 79 400 kr = 213 644

Med 213 644 kvar och minus 100 000 i buffert
blir det 113 644 kvar till bygget, plus 170 000
från fonden så blir det 283 644 kr att bygga för.

För styrelsen i Frösunda hembygdsförening
Frösunda 6 februari 2019 OBS ! Vi får ej missa de 170 000 kronorna

från Gustaf VI Adolfs fond!



Vallentuna kommun
Ansökan om bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar/stiftelser

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Inledande uppgifter
Har du/ni läst och tagit del av riktlinjerna för bidrag
till gemensamhetslokaler drivna av föreningar eller
stiftelser?

Ja

Har föreningen/stiftelsen sitt säte i Vallentuna kommun,
eller merparten av sin verksamhet och sina lokaler inom
kommungränsen?

Ja

Genomför föreningen/stiftelsen verksamhet som är till
nytta för Vallentunas kommuninvånare?

Ja

Är föreningens/stiftelsens verksamhet öppen för alla
som vill delta i, och/eller stödja, föreningens/stiftelsens
verksamhet?

Ja

Präglas föreningen/stiftelsen av demokratiska
värderingar samt är uppbyggd och fungerar enligt
demokratiska principer?

Ja

Har föreningen/stiftelsen under det år som man
söker bidrag för ha genomfört minst 20 aktiviteter/
sammankomster?

Ja

Har föreningen/stiftelsen haft ett gilltigt årsmöte och/eller
konstituerande möte?

Ja, ett årsmöte

Har föreningen/stiftelsen ett officiellt
organisationsnummer?

Ja

Finns föreningen/stiftelsen med i kommunens
föreningsregister?

Ja

Har föreningen/stiftelsen själva säkerställt att
aktuella kontaktuppgifter till styrelse har lämnats till
föreningsregistret?

Ja

Har föreningen/stiftelsen uppdaterat sina
föreningsuppgifter inklusive medlemmar i registret under
det senaste året?

Ja

Bedriver föreningen/stiftelsen barn- och
ungdomsverksamhet?

Nej

Om föreningen/stiftelsen
Namn på föreningen/stiftelsen Vallentuna PRO
Organisationsnummer 802406-9604
Adress Mörbyvägen 36
Postnummer 186 32
Postort Vallentuna
Ordförande Ja
Vice orförande Ja
Kassör Ja
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Vallentuna kommun
Ansökan om bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar/stiftelser

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Sekreterare Ja
Ytterligare befattning Ja
Befattning Studieorganisatör
Antal medlemmar totalt 493
Fil/handling

Senaste godkända årsmötesprotokoll 0061_001årsmöteshandlingar.pdf
Verksamhetsberättelse 0061_001årsmöteshandlingar.pdf
Bokslut 0061_001årsmöteshandlingar.pdf
Revisionsberättelse 0061_001årsmöteshandlingar.pdf

Kontaktuppgifter
Vilka personer kommer godkänna (skriva under)
ansökan?

Ordförande och kassör

Ordförande
Personnummer 19440829-8703
Förnamn Maine
Efternamn Gräns
Telefonnummer (mobil) 070-449 38 25
E-postadress mainegrans@telia.com

Kassör
Personnummer 19670807-6036
Förnamn Magnus
Efternamn Sjögren
Telefonnummer (mobil) 076-641 50 48
E-postadress magnus.sjogren@vallentuna.se

Syftet med ansökan
Beskriv vad bidraget ska användas till (max 1200 tecken)

Vi vill utöka vår verksamhet i form av studiecirklar, upplevelser, föredrag för våra pensionärer m
.m.
Då vi hyrt samma lokal i väldigt många år, och den sett likadan ut hela tiden, skulle vi behöva
måla, fräscha upp lokalen samt byta ut lite trasiga möbler.

Från och med (datum) 2020-05-01
Till och med (datum) 2020-12-31
Ansökt belopp 30 000
Plusgirokonto eller Bankgirokonto som ansökt belopp ska
sättas in på

5463-4209

Kontroll och uppföljning
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Vallentuna kommun
Ansökan om bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar/stiftelser

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Jag har tagit del av ovanstående informationen om
kontroll och uppföljning

Ja

Granska och bekräfta uppgifterna
Jag har tagit del av informationen om hanteringen av
personuppgifter och samtycker till behandlingen.

Ja

Underskrift
signature

BankID (GRP) Maine Gräns (194408298703)

Dataskyddsförordningen Vi samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna fatta beslut i ditt ärende.
Vi behandlar dina uppgifter med stöd av artikel 6.1 e i Dataskyddsförordningen där det framgår att
behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning.

Support-Id: 160-A23
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