
Årsredovisning 2019
VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED



   SISU verksamhetsberättelse 2019  |  3

Folkbildningen hjälper oss att gemensamt förstå och ta oss 
an idrottens utmaningar. Under året har vi gjort otaliga 
insatser för att öka medvetenheten om vart vi vill att 
utvecklingsresorna ska föra oss. Vi har bjudit in till samtal 
om hur idrotten ska bli än mer välkomnande och inklu-
derande. Idrott för alla hela livet i föreningsidrotten är en 
övergripande strävan. När människor samtalar och får ny 
kunskap tar förändringen fart och vi har sett otaliga exem-
pel på att en förflyttning mot målen gjorts.

Under 2019 har vi gått i mål med sammanläggningen av 
Norrbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna till 
en juridisk person. Från och med den 1 januari 2020 heter 
ni RF-SISU Norrbotten. Sammanläggningen görs främst för 
att förenkla vår administration och kommunikation. Den 
nya gemensamma organisationen kommer fortsatt att ha 
två tydliga uppdrag, ett idrottsuppdrag och ett folkbildnings-
uppdrag.

Årsstämman i april 2020 blir ett historiskt ögonblick. Då 
lägger vi formellt SISU Idrottsutbildarna Norrbotten till 
handlingarna och fortsätter med full kraft framåt i vår nya 
skepnad, RF-SISU Norrbotten - Riksidrottsförbundet och 
SISU Idrottsutbildarna regionalt i Norrbotten, med uppdrag 
att stödja, företräda, utbilda och utveckla idrottsförening-
arna i länet.

Ordförande och
distriktsidrottschefen

Folkbildning ger kunskap 
och kraft till utveckling
2019 fick SISU Idrottsutbildarna, idrottsrörelsens eget 
studieförbund, en ny vision, verksamhetsidé och värde-
grund. Verksamhetsidén förklarar på ett enkelt sätt kärnan 
i folkbildningen och de positiva effekter som uppstår när 
människor möts, samtalar och söker kunskap tillsammans. 
Vår nya verksamhetsidé lyder:

”Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge 
kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att 
utvecklas.”

Med visionen ”idrottsrörelsens folkbildning – världens 
bästa” arbetar vi idogt vidare med att skapa möjlighet 
till lärande för våra idrottsföreningar och alla de som 
på något sätt är engagerade inom idrottsrörelsen. Våra 
idrottskonsulenter har en viktig roll som katalysatorer 
till utveckling. De vägleder, stödjer och skapar rum för 
samtal och möten mellan människor. Med engagemang, 
pedagogisk kunskap och ett stort idrottsintresse guidar 
de föreningarna rätt bland våra metoder för lärande och 
skräddarsyr anpassade lösningar utifrån föreningens behov.

Idrottsrörelsens förändringsresa Strategi 2025 är ständigt 
närvarande i vårt arbete. Vi inspirerar och lyfter frågeställ-
ningar som ska göra att idrottsrörelsen rör sig mot målen 
i de fem utvecklingsresor som identifierats; inkludering, 
jämställdhet, modern förening, ledarskap och en ny syn på 
träning och tävling.

Leif Nordström
Ordförande

Katarina Halvardsson
Distriktsidrottschef	
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Vi är 
idrottsrörelsens 
studieförbund

Styrning mot mål 2025 
År 2015 beslutade idrottsrörelsen gemensamt om nya mål 
och 2017 tillkom de utvecklingsresor som ska hjälpa oss att 
nå dem. Det stora målet med resorna är att alla som vill ska 
kunna idrotta hela livet i föreningar, med fokus på glädje och 
utveckling. Även om utmaningarna är många har engage-
manget och förändringsviljan varit stor. Idrottsrörelsen har 
tagit sina första steg mot 2025. På vissa områden går det 
redan att skönja en positiv trend, men rörelsen har fort-
farande ett stort och viktigt arbete framför sig.

Idrottsrörelsens mål 
Livslångt	idrottande:	
• Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att 
barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening 
under hela livet.
• Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar inter-
nationellt. 
Idrottens	värdegrund	är	vår	styrka:
• Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund. 
Idrott	i	förening:
• Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra 
aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening.
Idrotten	gör	Sverige	starkare:	
• Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

SISU Idrottsutbildarna är ett av elva stats-
finansierade studieförbund och det innebär 
att verksamheten följer statens mål med 
folkbildningen. Den ska ge alla möjlighet 
att tillsammans med andra öka sin kunskap 
och bildning för personlig utveckling och 
delaktighet i samhället. 

SISU Idrottsutbildarna styrs också av idrottsrörelsens 
egna mål och folkbildningen är ett viktigt verktyg i det 
gemensamma arbetet för att nå målen i Strategi 2025.

Organisation
SISU Idrottsutbildarna består av en central organisation 
och 19 distriktsorganisationer, varav Norrbotten är en. 
SISU Idrottsutbildarna innefattar även Bosön Idrotts-
folkhögskola, förlaget SISU Idrottsböcker och har ett delat 
förvaltarskap för Riksidrottsmuseet tillsammans med 
Riksidrottsförbundet. 

Finansiering av verksamheten
Utöver det statliga folkbildningsmedel som kanaliseras till 
distrikten via SISU Idrottsutbildarnas centrala organisation, 
får SISU Idrottsutbildarna Norrbotten också medel från 
Region Norrbotten och 13 av länets 14 kommuner. 

Målen bygger på varandra. För att nå målet om livslång 
idrott i förening behöver idrottsrörelsen stärka arbetet 
med värdegrunden och vidareutveckla föreningsidrotten 
genom att sätta fokus på engagemang och medlemskap. 
Sammantaget kommer det att göra Sverige starkare. 
De tvååriga verksamhetsinriktningarna utgår från den 
strategiska planen och målen 2025.

Utvecklingsresor för att nå målen
Idrottsrörelsen har gemensamt identifierat fem utvecklings-
resor som idrotten måste fokusera på för att nå målen för 
Strategi 2025. De kallas utvecklingsresor eftersom de är 
en långsiktig strävan mot de övergripande målen.  SISU 
Idrottsutbildarna bildar och utbildar i riktning mot målen.

En ny syn på träning och tävling
2025 är målet att alla får plats att idrotta i idrottsrörelsen 
utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, 
prestationsnivå eller andra förutsättningar. Träning och 
tävling utformas så att utövaren mår bra, har roligt och 
utvecklas under hela livet. 

Ledarskapet fokuserar på glädje och prestation snarare än 
på resultat. Utveckling av rörelseförståelse gör att fler får 
fysiska förutsättningar att idrotta mer. Det ger fler utövare 
totalt sett och även fler internationella medaljer.

Den moderna föreningen engagerar
2025 är målet att idrottsrörelsen tar vara på människors 
engagemang och inspirerar till delaktighet. Medlemskapet 
är moderniserat. Det är enkelt och välkomnande att 
engagera sig oavsett bakgrund, ålder, kön eller andra 
förutsättningar. Människor vill engagera sig och är stolta 
över att vara en del av sin förening och av idrottsrörelsen. 
Föreningen har antagit nya former där grunden är 
människors vilja att vara med och bidra i föreningen.

Inkluderande idrott för alla
2025 är målet att alla i olika åldrar och med olika 
förutsättningar och bakgrund känner sig välkomna till 
idrottsföreningen. Träningen utvecklas efter individens 
kapacitet vilket utvecklar rörelseförståelse. 2025 speglar 
medlemmarna i idrottsrörelsen befolkningen i Sverige. 
Möjligheten att träna, tävla och engagera sig i en förening 
är inte beroende av individens ekonomiska förutsättningar 
eller var du bor.

Jämställdhet för en framgångsrik idrott
2025 är målet att idrottsrörelsen är jämställd. Möjligheterna 
är lika för alla oavsett kön, att utöva och leda idrott. Idrotten 
utformar verksamheten så att den ger alla som deltar en 
trygg gemenskap. Män och kvinnor har lika stort inflytande 
i beslutande och rådgivande organ. Arbetsformer och 
fördelning av uppdrag utformas så att män och kvinnor 
har lika stora möjligheter att medverka. Idrottsrörelsen 
tillämpar jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.

Ett stärkt ledarskap
2025 är målet att idrottsrörelsen har ett starkt ledarskap 
i alla delar av organisationen. Tränare, ledare och 
förtroendevalda leder enligt idrottsrörelsens värdegrund. 
Ledarskapet är individanpassat och förutsättningarna 
för att vara idrottsledare är anpassade efter olika 
individers livssituation. Samtal om utveckling, normer och 
värderingar är levande i föreningar och förbund. Att ha 
varit idrottsledare är en stark merit och idrottsrörelsen är 
Sveriges ledande ledarskola.
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SISU:s vision, verksamhetsidé 
och värdegrund
På Riksidrottsmötet i Jönköping 2019 beslutade SISU-
stämman om en ny vision, verksamhetsidé och värdegrund 
för SISU Idrottsutbildarna. 

Vår vision
Visionen är ett framtida önskat tillstånd, som inte har krav 
på att vara vare sig mätbart eller realistiskt nåbart inom en 
viss tidsperiod. 

SISU Idrottsutbildarnas vision är: 
”Idrottsrörelsens folkbildning – världens bästa!” 

I denna version ligger det livslånga, aktiva lärandet inbyggt. 
Den är dessutom en förlängning av idrottsrörelsens vision 
”Svensk idrott – världens bästa!”.

Verksamhetsidé
Verksamhetsidén eller missionen ska svara på frågan vad 
organisationen ska uträtta, dvs vad den har för existens-
berättigande. SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsidé är: 
”Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge 
kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att 
utvecklas”. 

Verksamhetsidéns bakomliggande tanke är att signalera att 
SISU Idrottsutbildarna bygger in ny kraft i folkbildningen, 
att den moderna folkbildningen engagerar och är relevant. 
Samtidigt signalerar verksamhetsidén tydligt att SISU är 
idrottsrörelsens studieförbund.

Värdegrund
Idrottsrörelsen har kommit överens om en gemensam 
värdegrund som all verksamhet ska utgå ifrån. SISU 
Idrottsutbildarna utgår från samma värdegrund 
som Riksidrottsförbundet, men utifrån ett 
folkbildningsperspektiv:
Glädje och gemenskap
Människors personliga utveckling och vikten av att 
tillhöra ett sammanhang stärker tilliten till varandra och 
till omvärlden. Aktivt livslångt lärande är folkbildningens 
kärna.
Demokrati och delaktighet 
Idrottsrörelsens folkbildning erbjuder en arena för att lära 
av och med varandra. Alla som deltar involveras och tar 
ansvar för vad och hur de ska lära. 
Allas rätt att vara med 
Folkbildningen ger möjlighet att tillsammans med andra 
öka kunskap och bildning. Alla människor i idrottsrörelsen, 
oavsett förutsättningar, ska ha möjlighet till folkbildning i 
förening. 
Rent spel 
Folkbildningen är ett verktyg i idrottsrörelsens arbete med 
attityder och beteenden för en optimal föreningsmiljö.

Så arbetar SISU Idrottsutbildarna
Våra idrottskonsulenter och processledare möter varje dag 
länets idrottsföreningar, specialidrottsdistriktsförbund och 
övriga medlemsorganisationer. De är ett stöd och en resurs 
för medlemmar som vill utveckla sig själva, sin organisation 
eller verksamhet. Vi utgår alltid från föreningen och dess 
medlemmars behov och anpassar utbildnings- och utveck-
lingsinsatser utifrån det. Behöver föreningen fördjupa sig 
i ett ämne har vi möjlighet att leda processen, exempelvis 
för att ta fram en policy eller värdegrund, utvärdera verk-
samheten eller hitta former för att modernisera styrelse-
arbetet. Utöver att erbjuda utbildningar på hemmaplan 
i föreningen så har vi ett allmänt utbud av idrottsöver-
gripande utbildningar där deltagarna kommer från olika 
föreningar och idrotter. 

Vi stödjer föreningarnas utbildning ekonomiskt med folk-
bildningsmedel och andra verksamhetsstöd som finns till-
gängliga.

Vårt uppdrag
Till SISU Idrottsutbildarnas uppgifter hör att:
• Skapa förutsättningar för idrottsrörelsens utvecklings-
arbete, strategier och mål.

• Med bildnings- och utbildningsinsatser bidra till idrottens 
och individers utveckling utifrån behov och förutsättningar.

• Skapa idrottsövergripande mötesplatser.

• Ansvara för att idrottens gemensamma ledarutbildningar 
erbjuds och genomförs.

• Tillhandahålla pedagogiska metoder och utbildnings-
material för bildnings- och folkbildningsverksamhet.

Leif Nordström, ordförande
Carina Winsa, vice ordförande

Eiie Mikaelsson, ledamot
Niklas Olsson, ledamot
Ulrika Åström, ledamot

Per Åström, ledamot
Gunnel Mörtlund, ledamot

Monica Johansson, ledamot (avgått)
Christian Berglund, ledamot (avgått)

Våra verksamhetsformer
Lärgrupp ska jämställas med studiecirkeln där metodiken 
är självlärande grupper. Initiativ och planering görs 
gemensamt i gruppen. Studierna leds av en godkänd 
lärgruppsledare.

Kurs har ett utbildningsmål med fastställd kurs- och timplan 
och en godkänd utbildare.

Processarbete ska stärka organisationen, strukturen och 
utveckla föreningen. Leds av en utbildad processledare.

Föreläsning fokuserar på enskilda ämnen, fördjupade 
kunskaper och inspiration.

Kulturprogram, exempelvis sång, teater och utställningar 
som vänder sig till eller äger rum inför publik.

Samverkan med Norrbottens 
Idrottsförbund
SISU Idrottsutbildarna och Norrbottens Idrottsförbund 
arbetar sedan lång tid tillbaka tätt tillsammans. Distrikts-
idrottschef Katarina Halvardsson är ansvarig för de båda 
organisationernas gemensamma kontor. Huvudkontoret 
finns på Kronanområdet i Luleå och lokalkontor finns i Piteå 
och Gällivare. 

Från och med den 1 januari 2020 kommer de båda stöd-
organisationerna att läggas samman till en organisation, 
RF-SISU Norrbotten. Kärnverksamheten påverkas inte av 
sammanläggning utan syftar till att förenkla och effektivi-
sera den administrativ hanteringen. Den nya organisa-
tionen kommer fortsatt ha två tydliga uppdrag; idrott och 
folkbildning.

Styrelse
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Händelser 
i urval

Luleå anordnar Sveriges första 
Bra-mat-säkrade 
idrottsarrangemang

I samband med att Luleå City Basket anordnade Easy basket cup lanserades det 
nya konceptet ”Bra-mat-säkra din förening”. Det är utvecklat i samarbete 
mellan Norrbottens Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna Norrbotten och 
Region Norrbotten.

Våra idrottskonsulenter stödjer den 
norrbottniska idrottsrörelsen i strävan att 
nå målen i strategi 2025 och att förverkliga 
utvecklingsidéer. På kommande sidor 
presenteras exempel från vår verksamhet 
under 2019.

Coach on court
Tillsammans med Norrbottens Basketdistriktsförbund har 
vi skapat Coach on court, utbildningsträffar i tre steg, för att 
inspirera och motivera ledare att utveckla sitt ledarskap och 
föreningens spelare. Coach on court genomförs i förenin-
gens hemmamiljö, på basketplanen. Tränare med spelar-
trupper har utbildats av en av Sveriges högst meriterade 
tränare inom basket. Coach on court är ett komplement 
till Svenska Basketbollförbundets spelarutvecklingstrappa. 
Träffarna har genomförts i enskild förening eller tillsam-
mans med närliggande för att utbyta erfarenheten och 
stärka relationen till varandra.

Föräldrar i förening
För att skapa större gemenskap och engagemang i förenin-
gen har Boden Basket och Arvidsjaur Hockey under året 
genomfört ”Föräldrar i förening-träffar”.  Fokus har varit att 
förmedla och förankra föreningens värdegrund, policy och 
att diskutera vuxnas roll som idrottsförälder.

Bra-mat-säker förening
I början på året lanserade vi vårt koncept, Bra-mat-säker 
förening, som vi tagit fram i samverkan med Region Norr-
botten. Föreningar ska uppmuntras till att ta ställning för 
hälsosamma kostval i samband med träningar, resor och 
matcher. Genom att se över utbudet i föreningens kiosk, ta 
fram exempel på hur en bra matsäck kan se ut och utbilda 
aktiva, ledare och föräldrar ska det vara lätt för barn och 
unga att göra val som är bra för både ork och hälsa.

Flera idrottsföreningar har Bra-mat-säkrat sina arrange-
mang under året. Vi genomförde en välbesökt träff i Kiruna 
där vi presenterade konceptet för föreningarna i samband 
med en kostföreläsning.

Att Bra-mat-säkra sin förening handlar om att bidra till 
en medvetnare och hälsosammare matkultur. Det innebär 
bland annat ett anpassat utbud i kafeterian vid arrange-
mang, vattenstationer och ett minimerat utbud, eller 
inget alls, av läsk och godis.

– Små åtgärder kan göra stor skillnad. Vi vill på ett enkelt 
sätt, utan pekpinnar, inspirera föreningarna att erbjuda 
ett nyttigt sortiment som tilltalar. Genom att sänka priset 
på hälsosamma alternativ och exponera dem tydligt 
underlättar vi för både barn och föräldrar att göra val 
som är bra för ork och hälsa, säger Katarina Halvardsson, 
distriktsidrottschef på Norrbottens Idrottsförbund och 
SISU Idrottsutbildarna.

Luleå City Basket var först ut med att arrangera ett 
Bra-mat-säkrat arrangemang då de anordnade en Easy 
basket cup för nio flicklag i januari.

– Det här initiativet ligger helt i linje med det arbete 
Region Norrbottens bedriver inom folkhälsa, bland annat 
genom årligen återkommande kampanjer kring frukt och 
grönt, mjölk och läsk samt tobak. Kostvanor grundläggs 
tidigt och därför satsar vi på att öka kunskapen hos barn, 
ungdomar och deras föräldrar hur rätt mat kan bidra till 
att de är fulladdade med bra energi hela dagen, säger 
Annika Nordstrand, chef för Region Norrbottens folk-
hälsocentrum.
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Styrelseutveckling i Norrbottens 
Innebandyförbund
Norrbottens Innebandyförbund har under året arbetat 
intensivt med att öka tydlighet vad gäller styrelsens och 
de anställdas roller och arbetsuppgifter. Processen pågick 
under en lägre tid och handleddes av en av våra idrottskon-
sulenter.  

Den moderna föreningen 
engagerar
Utsedda av Svenska Danssportförbundet har Luleå Bugg & 
Swing arbetat med att hitta formerna för vad en modern 
förening är i praktiken. Arbetet har gjorts tillsammans 
med SISU Idrottsutbildarna. Föreningen har uppdaterat sin 
vision, verksamhetsidé och värdegrund för att bli en attrak-
tivare förening. Via medlemsträffar och digitala enkäter 
har man stärkt demokratin och delaktigheten bland före-
ningens medlemmar. Som ett resultat av utvecklings-
processen har klubben lyckats öka engagemanget och star-
tat upp barn- och ungdomsverksamheten som varit vilande 
under några år. Buggkursernas upplägg har setts över och 
utvecklats för att stärka sammanhållningen mellan del-
tagare och kursledare.

Luleå RC lägger grunden
Luleå RC har samlats vid tre tillfällen för att jobba fram 
styrdokument, verksamhetsidé, värdegrund och vision. 
Föreningen har breddat verksamheten från att bara 
bedriva radiostyrd flygsport för vuxna till att även omfatta 
radiostyrda bilar. I och med det lockades barn och 
ungdomar till verksamheten. Anläggningen har anpassats 
till att kunna ta emot personer med rörelsenedsättning. 
Den nystartade drönarflygverksamheten lockar också fler 
yngre.

Strategi 2025 med flygsportföreningar
Tillsammans med Svenska Flygsportförbundet samlade vi 
flygklubbar från Norr- och Västerbotten för att prata om 
Strategi 2025 och utvecklingsresorna. Klubbarna uttryckte 
ett behov av att rekrytera nya medlemmar till verksam-
heten och då särskilt tjejer. Deltagande föreningar kunde 
ansöka om Idrottsmedel för att jobba vidare på hemmaplan 
med att utveckla verksamheten.

Föreningen hittade sin röda tråd
För att få bukt med osämja och minskat engagemang ville 
föreningen hitta sin ”röda tråd”. Ambitionen var att få den 
röda tråden att genomsyra hela verksamheten och leda till 

en nytändning.  Tre digitala enkäter bland ledare, aktiva 
och föräldrar genomfördes för att skapa delaktighet och 
lyssna på vad medlemmarna tycker, känner och vill. Utifrån 
enkätresultatet har en arbetsgrupp med tränare, ledare, 
föräldrar och styrelse diskuterat och tagit fram en ny värde-
grund, verksamhetsidé, vision och handlingsplaner. För att 
implementera detta har föreningen regelbundet genomfört 
träffar med medlemmarna och tagit fram en informations-
folder som spridits bland medlemmarna. 

Play together för 
ett öppnare klimat
Teater Mila genomförde pilotprojektet Play together i 
Älvsby IF där ledarskapsutbildning kopplades samman med 
dramapedagogik. Klubbens unga ledare tog med sig delar 
av konceptet när de arbetade som ledare under somma-
rens fotbollsskola.

Ledare bäddar 
för rörelseglädje i Sunderbyn
Under 2019 har Sunderby Sportklubbs pojkar 08-lag i 
fotboll, basket, innebandy och ishockey haft gemensamma 
träningar med fokus på rörelserikedom och rörelseglädje. 

Satsningen har planerats i en lärgrupp där ledargruppen 
träffats för att diskutera upplägg, syfte och mål, både vad 
gäller satsningen i sin helhet men även för att planera varje 
enskilt pass. Med de gemensamma träningarna har förenin-
gen velat utveckla barnens rörelseförståelse med övningar 
som inte är grenspecifika. Man har också uppmuntrat till 
relationsbygge mellan barnen i klubben och mellan barn 
och vuxna. 

Volontärsutbildningar inför 
VM i skidorientering
Vi har utbildat volontärer i värdskapets betydelse inför VM 
i skidorientering som genomfördes i Piteå. Utbildningen 
genomfördes på fyra orter, Piteå, Luleå, Boden och Älvsbyn 
eftersom flera föreningar medverkade i arrangemanget.

Träff för specialidrottslärare 
på idrottsgymnasier
Med syfte att skapa en kunskaps- och erfarenhetsplattform 
för idrottsgymnasierna i Norrbotten genomfördes en träff 
för anställda specialidrottslärare. Över 40 deltagare från 
sex orter lyssnade på en föreläsning om mental hälsa, 
utbytte erfarenheter och lärde känna varandra.

Jämställdhet för 
en framgångsrik idrott
Fill the stadium
I mars bjöd vi in 48 personer till arrangemanget ”Fill the 
stadium”, ett exklusivt arrangemang som inleddes med en 
jämställdhetsföreläsning. Med regional statistik och fakta 
är förhoppningen att deltagarna ska få kunskap, inspiration 
och kraft till att göra skillnad på jämställdhetsområdet. 
Träffen avslutades med middag och en plats till final-
matchen mellan Luleå Hockey/MSSK och Linköping i högsta 
damhockeyligan SDHL.

Utbildningsmaterial om diskrimineringsgrunder
Vi har arbetat fram en Powerpointpresentation som 
informerar och underlättar diskussioner om diskriminer-
ingsgrunder. Materialet kan användas som en startpunkt 
för djupare arbete kring exempelvis jämställdhet.

Metodmaterialet Machofabriken
Medarbetare på SISU Idrottsutbildarna och Norrbottens 
Idrottsförbund har deltagit i en utbildning i metodmateri-
alet Machofabriken. Machofabriken är ett verktyg som kan 
användas för att prata om jämställdhet och våld med unga.

Förberedelser för Schysst snack
Schysst snack är ett koncept som vi utvecklat under året 
som riktar sig till unga killar i åldern 12-17 år. Vi utgår från 
Machofabrikens metodmaterial som underlättar samtal 
om begränsande och destruktiva normer hos killar. Vi har 
rekryterat två unga killar som utbildare och utbildat dem 
i konceptet ”Schysst snack” som sjösätts i början av 2020.
 

Newcomer – utbildning för unga ledare
Under året har intresset för vårt utbildningskoncept 
Newcomer tagit fart. Newcomer är en idrottsledarutbild-
ning specifikt för unga ledare i åldern 12-18 år. Under 
Idrottsforum i oktober genomfördes en kurs med 15 del-
tagare som blev väldigt uppskattad.



12  |  SISU verksamhetsberättelse 2019    SISU verksamhetsberättelse 2019  |  13

Luleå Kajakklubbs 
styrelse på 
offensiven

Newcomerutbildningen är till för den som vill ta sitt 
första utbildningssteg som tränare. Den ska ge unga i 
åldersspannet runt 12-18 år möjlighet att utveckla sina 
ledaregenskaper och dela erfarenheter med andra unga 
ledare inom olika idrotter.

Clara Holltrin, 12, Felice Johansson, 12, Tindra Wester-
mark, 11 och Julia Forsström, 13 är redan tränare i Luleå 
Cheer & Dance Team. De leder barngrupper några gånger 
i veckan, utöver att de själva är aktiva i sporten.

Vi ställde vi några snabba frågor tjejerna.

Vad har ni tyckt om utbildningen?
- Jättebra, innan kursen trodde vi att vi skulle somna. Att 
det skulle vara långtråkigt. Men så har det verkligen inte 
varit, skrattar kvartetten och berättar i samma andetag 
att det varit lätt att hålla motivationen och koncentra-
tionen uppe.

Vad har ni lärt er?
- Vi har lärt oss massor av användbara saker som gör 
oss till bättre tränare. Bland annat hur man kan prata 
om sammanhållning med laget och hur vi ska agera om 
det blir tjafs. Det är viktigt att vara trevlig, men man ska 
samtidigt inte ska vara rädd för att säga ifrån.

Mikael Blom och Maria Bergstedt Engman arbetar båda 
i Luleå Kajakklubbs styrelse. De är båda relativt nya i 
klubben och i styrelserollen. De gick utbildningen tillsam-
mans med två andra i styrelsen, på rekommendation av 
en styrelsekamrat som tidigare genomgått utbildningen.

Luleå Kajakklubb är sedan lång tid tillbaka en välkänd och 
respekterad plantskola för svensk kanotidrott, både vad 
gäller fostran av framgångsrika kanotister och ledare. I 
grunden finns en tro på att alla, oavsett ålder, ska lära sig 
att ta eget ansvar.

- Jag slogs direkt av att barnen fostras in i en anda av att 
klara sig själva. Föräldrarna ska finnas där, men i bakgrun-
den, säger Maria Bergstedt Engman när hon berättar om 
upplevelsen av första tiden i klubben.

- Allas lika värde går som en röd tråd genom verksamheten. 
Stor och liten hjälps åt att packa kajaksläpet inför resor 
till tävlingar. Sen bor alla tillsammans på hårt underlag. 
Unga barn och äldre ungdomar med drömmar om 
framtiden sover jämte förebilderna och VM-paddlarna 
Henrik Strand och Joel Elenius. I det finns ett värde som är 
svårt att beskriva, säger Maria.

Utbildningen Offensivare styrelsearbete har gett Mikael 

Hur kommer det sig att ni blev tränare?
- Vi blev tillfrågade av klubbens ordförande Karin Sjöblom. 
Hon ger alla som vill chansen att bli ledare. Vi svarade ja 
eftersom det verkade kul och utvecklande att lära ut en 
sport man tycker som.

Stöter ni på några problem med att vara ung ledare?
- Det går rätt bra faktiskt. Vi har vuxet stöd i bakgrunden 
om vi behöver och det känns som att barnens föräldrar 
tar oss på allvar. De hör av sig till oss om barnen inte kan 
komma till träningen.

Vad har Newcomerutbildningen gett er?
- Mycket nytt att tänka på. Vi har fått tips om hur vi kan 
hantera träningarna bättre och hur vi ska prata med 
våra aktiva, säger Clara, Felice, Tindra och Julia påtagligt 
nöjda och glada.

och Maria tankar kring hur Luleå Kajakklubbs styrelse via 
beslut och prioriteringar kan göra föreningen ännu bättre 
och modernare. Tesen är – ju fler medlemmar, desto fler 
potentiella ideella krafter.

- Vi behöver bli bättre på att kommunicera med våra 
medlemmar. Att synliggöra mervärdet. Vad man får föru-
tom att ens barn får paddla, säger Mikael Blom.

Duon ser ett förstärkt arbete med sociala medier som 
en möjlighet att nå ut bett till klubbmedlemmarna, till 
allmänheten och för att interagera med andra klubbar. 
Ett skyltfönster utåt som visar vad klubben erbjuder, gör 
och står för.

- Vi skulle kunna ta vara på allmänhetens intresse för 
paddling genom att erbjuda kajakutbildningar, istället för 
att lämna över utrymmet till kommersiella aktörer. Det 
är en möjlighet att värva nya medlemmar in i klubbens 
gemenskap. Som en positiv bieffekt skulle det ge pengar 
in i klubbkassan.

- Sen har vi gruppen föräldrar till tidigare aktiva. Hur 
engagerar vi dem mer? De ska känna att de hör till klub-
ben hela tiden, inte bara när vi behöver funktionärshjälp 
vid större arrangemang.

Unga ledare på 
Newcomerutbildning

I Luleå Cheer & Dance Team Club uppmuntras unga att tidigt ta på sig tränarrollen. 
Vi träffade tränarna Clara, Felice, Tindra och Julia som tillsammans med 
elva andra unga ledare deltog i Newcomerutbildningen under Norrbottens 
Idrottsforum i Luleå.

Med viljan att utveckla föreningsarbetet deltog några av Luleå 
Kajakklubbs styrelseledamöter i utbildningen Offensivare 
styrelsearbete under Norrbottens Idrottsforum.
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SINUS  – utveckling av 
snöskoterverksamheten 
i Norrbotten
Tillsammans med Svenska Motorcykel- och Snöskoter-
förbundet (SVEMO) och i samarbete med Västerbottens 
Idrottsförbund har vi drivit projektet SINUS. Syftet har 
varit att utveckla snöskoterverksamheten på ett sätt som 
attraherar nya utövare och att därigenom öka antalet 
medlemsföreningar och medlemmar, både breddidrotts- 
och licensierade förare. 

Under 2019 har vår projektledare fokuserat på att utveckla 

Utbildningen, som genomfördes i Gällivare, är till för alla 
tränare. Det spelar ingen roll vilken idrott du är engag-
erad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna.

Gällivare SK:s simtränare Jonna Kässi är nöjd över att hon 
och åtta andra simledare i klubben har fått möjlighet att 
gå utbildningen på hemmaplan.

- För mig har kursen blivit ett litet wow! Jag har fått lära 
mig att utmana simmaren, att involvera dem mer. Barnen 
får själva hitta på lekar och vara delaktig i att skapa 
träningar, säger Jonna insiktsfullt.

Utbildningen har genomförts i ett varierat lärande. Två 
fysiska träffar och däremellan webbaserat lärande och 
hemuppgifter.

- För mig passar upplägget väldigt bra. Jag har fått 
möjlighet att odla mina tankar i lugn och ro och låta ett 
frö börja växa. När jag får tänka själv då hittar jag svaren, 
säger Jonna och menar att just flexibiliteten att hitta olika 
lösningar är styrkan med utbildningen. Att allas frön 
växer, men växer på olika sätt.

Vad är det viktigaste du tar med dig från utbildningen?
- Det holistiska perspektivet. Att jag som tränare ska se 
till att utmana alla fyra delar hos idrottsutövarna under 
en träning. Det psykiska, sociala, fysiska och idrottsliga, 
säger Jonna.

Just mixen av deltagare från olika idrotter är något kurs-
deltagarna säger sig gilla. I gruppdiskussioner möts de 
och kan utbyta erfarenheter och tankar med andra, från 
olika perspektiv.

Erik Kalander är tränare för barn i längdskidor. I sitt tidig-
are arbete som distriktssköterska såg han dagligen bevis 
på hur värdefullt fysisk aktivitet är för hälsan.

- Som tränare vill jag ge barnen alla bokstäver i rörelser-
nas alfabet. Då ökar chansen att rörelse blir ett livslångt 
intresse, säger Erik och trycker på hur viktigt han tycker 
att rörelseglädje är.

Har utbildningen lett till några nya tankar?
- Absolut. Många. Vi behöver möta deltagarna på rätt 
nivå och låta barnen få vara med och bestämma. Musik 
är ett sätt att stärka gruppkänslan och sprida glädje. Även 
om vi är utomhus på träningarna kan man kan ha en tele-
fon i ryggsäcken och låta barnen få avgöra vilken musik 
som ska streamas under uppvärmningen, säger Erik.

- Jag skulle också vilja att vi i tränargruppen har 
regelbundna avstämningar. Att vi träffas en stund innan 
varje träning och stämmer av vad som är på gång och 
utvärderar förra träningen, säger Erik.

Erik ser också möjligheter till kontinuerlig ledarutveckling 
i sin klubb, Gällivare SK. Föreningen har många olika idrot-
ter på programmet. Visionen inför framtiden är tydlig.

- Tänk om alla ledare, oavsett idrott, skulle träffas regel-
bundet för att utbyta kunskaper och erfarenheter. Det 
är lätt att bli blind på sin egen idrott. I klubben finns det 
många yrkesgrupper som i och med sin profession skulle 
kunna hålla i kortare utbildningar i exempelvis sport-
skador, kost, bemötande, pedagogik med mera.

Fortbildning av våra medarbetare
RF-SISU Norrbottens styrelse och medarbetare arbetar för 
att stärka den norrbottniska idrottsrörelsen. Fortbildning 
ett naturligt och kontinuerligt inslag i arbetet. Här följer 
några exempel på kompetenshöjande aktiviteter som 
genomförts internt i organisationen.

Konflikthanteringsutbildning
För att bättre kunna möta föreningarnas behov av hjälp av 
en utomståendepart i konflikter har Norrbottens Idrottsför-
bunds och SISU Idrottsutbildarnas medarbetare genomgått 
en grundutbildning i konflikthantering.

Pedagogiska metoder i processarbeten
SISU Idrottsutbildarna Norrbottens medarbetare leder ofta 
olika typer av utvecklingsprocesser i idrottsföreningarna. 
För att bli än vassare processledare deltog de i en utbild-
ning om effektiva och användbara pedagogiska metoder 
i processarbeten tillsammans med kollegor från övriga 
SISU-distrikt i Norrland.

28 ledare gick nya 
grundutbildningen för tränare
Under hösten utexaminerades 28 deltagare i idrottens nya grundutbildning för 
tränare, fyllda med ny kunskap och verktyg för att leda aktiva i alla åldrar.

Projekt
Svenska från dag ett
Projektet ”Svenska från dag ett” vill skapa möjlighet för 
asylsökande i Luleå, Boden, Haparanda och Kalix att lära sig 
svenska, med idrotten som medel.

För att få en naturlig språkinlärning, förståelse för hur det 
svenska samhället fungerar och ett utökat kontaktnät har 
de asylsökande:
- Medverkat som hjälpledare under idrottsföreningars 
idrottsskolor
- Deltagit i aktivitetsdagar för målgruppen
- Medverkat i friluftsaktiviteter
- Deltagit i språkundervisning i idrotts- och föreningsmiljö.

verksamheten 
för barn, kvin-
nor och para-
idrottare.

Exempel på insatser i projektet:
• Vår projektledare har medverkat i att ta fram utbildnings-
materialet Guldhjälm – Snöskoter, ett nytt utbildnings-
material som riktar sig till barn i åldern 5-12 år och deras 
vårdnadshavare.  Materialet testades i skarpt läge med 14 
barn i Piteå.

• Ett träningsläger för tjejer arrangerades i Piteå med 8 
deltagare. Förutom praktiska snöskoterpass och lektioner 
i hur man servar skotern så innehöll helgen flera utbild-
ningsdelar. Föreläsning i mental träning, kunskap om hur 
en förening fungerar och marknadsföring var några inslag. 
Skoterproffsen Elina och Emil Öhman gästade lägret.

• Tillsammans med Norrbottens Parasportförbund och 
Älvsbyns MS har SINUS-projektet undersökt möjligheterna 
att få igång någon form av paraaktivitet med skoter.

Projektet drivs inte vidare under 2020 eftersom projekt-
medel inte har beviljats.

Exempel på aktiviteter
• En grupp asylsökande ungdomar har hjälpt till under 
Bergnäsets AIKs fotbollsskola. De arbetade bland annat i 
köket med att tillaga och servera barnen lunch. 
• Fem asylsökande medverkade vid Haparanda FFs 
fotbollsskola. Innan fotbollsskolan drog igång gick de två 
utbildningar - om barns utveckling, idrott och hälsa.
• Tillsammans med Töre SK arrangerades Töre Sommar-
skola för asylsökande. Skolan pågick under 13 veckor, tre 
timmar varje måndag kväll. Deltagarna erbjöds lektioner 
i svenska, samhällskunskap, föreningskultur och ideellt 
arbete. Jämställdhet och pappans roll i familjen var också 
ett viktigt ämne.
• Sju asylsökande hjälpte till vid Luleå Kajakklubbs 
kanotskola. De utförde diverse praktiska uppgifter och var 
hjälpledare vid olika aktiviteter. 
• Naturutflykter för att läras sig mer om den svenska 
naturen. Svenska ord för olika sorter träd, svamp, fisk och 
kunskap om allemansrätten.
• Ett 30-tal asylsökande fick prova på skridskoåkning i 
samband med Luleå Hockeys skridskoskola. Gruppen titta-
de först på en hockeymatch för att lära sig om spelet och 
idrottens fairplay.
• Asylsökande har medverkat i Sommar Vibe, ett projekt 
om basket och bokläsning på Hertsön i Luleå.



   SISU verksamhetsberättelse 2019  |  1716  |  SISU verksamhetsberättelse 2018

Unika deltagare per ålderskategori och kön

Utbildningstimmar: 

Åldersinterval

Sida 1

Kvinna
Man

500
0

1000
1500

2000

Antal

2500

7-12 13-20 21-40 41-60 >61

Verksamheten 
i siffror

Antal föreningar som rapporterat folkbildningsverksamhet 
   2019: 198  2018: 191 

Antal rapporterade arrangemang: 
   2019: 3 221  2018: 2 446 

Antal deltagare i utbildningar: 
   2019: 36 574  2018: 22 242

År -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -09 -08

Timmar 84 647 52 214 62 816 46 991 60 117 48 410 44 004 38 605 24 936 21 846 18 290 12 334 

Akademisk idrott 113 103 1,794 1541 770 779 318 452 41 59

Amerikansk Fotboll 1 14 3 11 21 79

Badminton 1 1 5 22 10 5 2 8 20 80

Bandy 29 7 146 228 296 71 77 219 26 74

Basket 354 55 6 419 613 2 586 604 1 539 1 047 60 40

Bilsport 15 23 170 691 301 378 96 205 32 68

Bordtennis 2 200 16 2 14 13 87

Boule 44 27 362 446 223 160 74 149 33 67

Bowling 2 8 4 31 10 25 6 4 60 40

Boxning 1 2 42 73 3 10 0 3 0 100

Bridge 7 11 382 534 32 57 18 14 56 44

Brottning 63 84 1 778 1 405 281 557 109 172 39 61

Budo och kampsport 2 6 26 16 10 62 38

Bågskytte 1 6 6

Cheerleading 60 1 216 328 296 32 90 10

Cykel

Curling 2 8 12 78 10 41 5 5 50 50

Danssport 149 145 3 840 2 426 1 510 1 753 920 590 61 39

Draghundsport 24 5 79 16 384 42 243 141 63 37

Flygsport 5 2 270 86 56 16 4 52 7 93

Fotboll 910 553 35 392 13 360 7 253 4 871 2 324 4 929 32 68

Friidrott 28 9 440 18 230 30 142 88 62 38

Golf 43 35 522 491 436 280 207 229 47 53

Gymnastik 60 58 1 688 1 480 320 371 279 41 87 13

Handboll 163 64 5 474 1 682 1 462 709 894 568 61 39

Innebandy 169 222 4 578 7 397 1 006 1 328 370 636 37 63

Ishockey 553 324 10 612 8 427 3 525 1 982 293 3 232 8 92

Antal Andel (%)
SPECIALFÖRBUND 

OCH MEDLEMSORG. Arrangemang Utbildningstim. Deltagare Kvinnor Män Kvinnor Män

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2019 2019 2019

FOLKBILDNING I MEDLEMSORGANISATIONER
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Klättring 8 15 63 136 32 149 12 20 38 62

Konståkning 2 25 12 137 21 182 6 15 29 71

Korpen 37 45 287 360 173 248 105 68 61 39

Motorcykel och Snöskoter 31 33 377 541 293 281 149 144 51 49

Mångkamp 2 4 28 49 28 32 14 14 50 50

Orientering 18 15 100 414 185 172 78 107 42 58

Parasport 20 58 162 309 156 343 85 71 54 46

Pistolskytte 5 3 147 189 28 23 5 23 18 82

Ridsport 377 409 4 388 3 733 4 466 3 690 4 349 117 97 3

Segling

Simidrott 6 19 182 333 42 186 25 17 60 40

Skateboard

Skidor 90 69 960 595 1 027 664 470 557 46 54

Skidskytte 2 4 19 154 17 19 8 9 47 53

Skolidrott 4 3 142 109 22 23 1 21 5 95

Skridsko 1 2 4 27 3 17 3 0 100 0

Skyttesport 11 3 307 90 92 31 23 69 25 75

Sportdykning 9 26 306 784 104 294 31 73 30 70

Squash

Styrkelyft 2 3 25 12 22 23 8 14 36 64

Tennis 21 1 102 105 27 78 26 74

Triathlon

Tyngdlyftning 1 4 8 52 7 37 2 5 29 71

Volleyboll 12 8 220 44 53 73 21 32 40 60

SISU MO - Övriga 80 31 569 2 108 1 386 235 688 698 50 50

Sida 2

Antal Andel (%)
SPECIALFÖRBUND 

OCH MEDLEMSORG. Arrangemang Utbildningstim. Deltagare Kvinnor Män Kvinnor Män

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2019 2019 2019

FOLKBILDNING I MEDLEMSORGANISATIONER

Judo 1 3 3 3 0 100 0

Kanot 15 14 168 270 166 103 53 113 32 68

Karate 4 141 23

Årsredovisning

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.
Styrelsen avger följande årsredovisning

SISU Idrottsutbildarna Norrbotten
Org.nr 897001-0354

20

 20

 21

22

23

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING

NOTER

UNDERSKRIFTER

Om inte annat anges, redovisas 
alla belopp.  Uppgifter inom 
parentes avser föregående år.



20  |  SISU årsredovisning 2019    SISU årsredovisning 2019  |  21

2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 691 809 380 898

Övriga verksamhetsintäkter 6 583 6 145 6 533 6 241

Årets resultat 30 11 15 30

Eget kapital 2 352 2 322 2 311 2 295

Soliditet % 69 56 71 72

Flerårsöversikt (tkr) 

Resultaträkning

Resultaträkning

SISU Idrottsutbildarna Norrbotten | 897001-0354 SISU Idrottsutbildarna Norrbotten | 897001-0354

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Förbundet bedriver studie-,  bildning- och utbildningsverk-
samhet för idrottens medlemsorganisationer. Styrelsen har 
sitt säte i Luleå.     
  
Under verksamhetsåret har verksamheten genomförts i 
enlighet med årsmötets fastställda måldokument och verk-
samhetsplan för 2019

Främjande av förbundets ändamål

2019 2018 2017 2016

Nyckeltal

Antal utbildningstimmar 84 647 52 214 62 816 47 285

Antal kulturprogram 44 70 57 122

Antal samverkansföreningar 198 191 194 222

Stadsbidrag/utbildningstimme 48 83 81 89

Kommunbidrag/utbildningstimme 8 12 12 17

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
2019 fick SISU idrottsutbildarna, idrottsrörelsens 
eget studieförbund, en ny vision, verksamhetsidé och 
värdegrund. Verksamhetsidén förklarar på ett enkelt 
sätt kärnan i folkbildningen och de positiva effekter som 
uppstår när människor möts, samtalar och söker kunskap 
tillsammans. Vår nya verksamhetside lyder “Vi erbjuder 
folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och 
kraft åt människors tankar, ideer och vilja att utvecklas”. 
Idrottsrörelsens förändringsresa Strategi 2025 är stän-
digt närvarande i vårt arbete. Vi inspirerar och lyfter 
frågeställningar som ska göra att idrottsrörelsen rör sig 
mot målen i de fem utvecklingsresor som identifierats: 
inkludering, jämställdhet, modern förening, ledarskap 
och en ny syn på träning och tävling. Under 2019 har 
vi gått i mål med sammanläggningen av Norrbottens 
Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna till en juridisk 
person. Från och med 1 januari 2020 heter vi RF-SISU 
Norrbotten. Sammanläggningen görs främst för att 
förenkla vår administration och kommunikation. Den nya 
organisationen kommer fortsatt att ha två tydliga uppdrag , 
ett idrottsuppdrag och ett folkbildningsuppdrag. 

Medlemmar
Förbundets medlemmar är 664 (673) idrottsföreningar 
och 12 (11) registrerade korpföreningar inom 62 (62) olika 
Specialidrottsförbund (SDF), samt två medlemsorgani-
sationer som inte tillhör Riksidrottsförbundet.

NOT 2019-01-01- 2018-01-01-

1 2019-12-31- 2018-12-31-

Föreningens intäkter

Gåvor 2 0 0

Bidrag 3 6 582 965 6 145 000

Nettoomsättning 4 691 505 809 055

Summa föreningens intäkte 7 274 470 6 954 055

Föreningens kostnader

Övriga föreningskostnader 5 -770 171 -650 358

Övriga externa kostnader -965 873 -929 111

Personalkostnader och styrelsearvode 6 -5 508 478 -5 363 269

Summa föreningens kostnader -7 244 522 -6 942 738

Årets resultat 29 948 11 317

BALANSRÄKNING NOT 2019-12-31- 2018-12-31-

1

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 122 949 589 844

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 48 240

Summa kortfristiga fordringar 122 949 638 084

Kassa och bank 3 304 700 3,492,822

Summa kassa och bank 3 304 700 3 492 822

Summa omsättningstillgångar 3,427,649 4,130,906

SUMMA TILLGÅNGAR 3,427,649 4,130,906

Eget kapital 7

Eget kapital vid räkenskapsårets början 2 321 992 2 310 675

Årets resultat 29 948 11 317

Eget kapital vid räkenskapsårets slut 2 351 940 2 321 992

Avsättningar

Avsättningar 0 8 098

Summa avsättningar 0 8 098

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 36 947 375 518

Övriga kortfristiga skulder 0 182 047

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 038 762 1 243 251

Summa kortfristiga skulder 1 075 709 1 800 816

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 427 649 4 130 906

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Tilläggsupplysningar (Noter) Underskrifter

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital i förehållande till balansomslutningen.

UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN

Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Not 2        Gåvor och övriga bidrag 2019 2018

0 0

Summa 0 0

Not 3        Offentligrättsliga bidrag

Bidrag: 2019 2018

Kommun 663 930 616 000

Stat 5 369 035 5 229 000

Landsting 550 000 300 000

Summa 6 582 965 6 145 000

Not 4        Nettoomsättning 2019 2018

Verksamhetsintäkter 160 404 354 241

Övriga verksamhetsintäkter 531 101 454 814

Summa 691 505 809 055

Not 5        Upplysning om övriga föreningskostnader 2019 2018

Inköp av varor och material verksamhet 422 408 386 990

Övriga verksamhetskostnader 347 763 263 368

Summa 770 171 650 358

Not 6        Medelantalet anställda 2019 2018

Medelantalet anställda 10 11

Not 7          Eget kapital

Balanserat kapital Ändamåls bestämt Totalt eget kapital

Ingående balans 2 321 992 0 2 321 992

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 0 0

Reservering av ändamålsbestämda medel 0 0

Årets resultat 29 948 0 29 948

Utgående balans 2 351 940 0 2 351 940
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