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Förvaltningsberättelse 
 
Allmänt om verksamheten 
Svenska Fäktförbundet är en allmännyttig ideell förening. Förbundet är medlem av 
Riksidrottsförbundet och utgör ett så kallat Specialidrottsförbund (SF). Förbundet är 
även medlem i Internationella Fäktförbundet, Europeiska Fäktkonfederationen och 
Sveriges Olympiska Kommitté.  

Styrelsen 
Styrelsen i förbundet består av åtta ledamöter samt ordförande. GS samt 
föredragande tjänstemän har varit adjungerade vid styrelsens möten. Styrelsen har 
under året haft åtta protokollförda sammanträden, varav fem fysiska möten och tre 
Skypemöten.  

Verksamheten består i huvudsak av föreningsstöd, utbildningar, landslags- och 
elitverksamhet, stöd till det nationella tävlingssystemet och övrig samordning av 
fäktningen i Sverige. 

Operativ ledning och organisation 
I syfte att skapa förutsättningar för ett bredare ideellt engagemang och på så sätt 
kompensera för de knappa tjänstemannaresurserna införde styrelsen under 2018 en 
organisation baserad på ett antal kommittéer och arbetsgrupper. De olika organens 
befogenheter och ansvarsområden regleras i förbundets arbetsordning. 

Erfarenheterna av denna reform indikerar att förbundet ännu inte funnit en fullt 
ändamålsenlig organisation. Behovet är en organisation som på ett enkelt och 
effektivt sätt kan möjliggöra strategisk styrning enligt den av årsmötet beslutade 
Strategi 2028 med visionen ”Den största lilla fäktnationen i världen”.  

Att mobilisera och motivera ett brett ideellt engagemang för arbete på nationell nivå 
inom Svensk Fäktning är en stor utmaning, speciellt då stödet från 
tjänstemannanivån av ekonomiska skäl behöver vara starkt begränsat. Arbetet på 
förbundsnivå är ofta av administrativ karaktär. Det ger inte omedelbart den 
känslomässiga inspiration och de personliga möten som frivilligt engagerade ofta 
upplever på föreningsnivå, i nära kontakt med aktiva och tränare och med påtagliga 
och omedelbart synliga resultat från det arbete man lägger ned.  

Det är viktigt att förstå när det gäller situationen för ett litet specialidrottsförbund 
att även om den totala omfattningen av verksamheten är begränsad behöver den i 
princip vara lika bred och innefatta lika många funktioner som i de allra största 
förbunden. Kraven på kvalitet behöver också ofta vara lika högt satta. Framgång vad 
gäller tillväxt i medlemmar, nya föreningar eller tävlingsresultat bygger på att alla 
funktioner finns på plats: en stark stödfunktion till de landslagsaktiva och ett 
välkomponerat landslagsprogram, en bred utbildningsverksamhet för att säkra 
försörjningen av tränare, förenings-, tävlings- och förbundsfunktionärer, 
kommunikation i flera kanaler med hjälp av text, bilder och video, disciplinnämnd, 
trygghetsarbete med mera. 
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Strategisk ledning och organisation 

Idrottsrörelsens organisationer utvecklas mot ökad komplexitet i hur de strategiska 
besluten fattas och av vem.  Svenska Fäktförbundet finansieras till övervägande del 
av det statliga stödet till idrotten vilket kanaliseras genom Riksidrottsförbundet. 
Riksdag och regering har signalerat tydliga förväntningar på att stödet till idrotten 
ska styra effektivare mot de idrottspolitiska målen. Genom de beslut som fattats på 
de senaste riksidrottsmötena har förutsättningar för en sådan styrning skapats. 
Idrottens gemensamma Strategi 2025 är en betydligt skarpare och mer styrande 
strategi än vad som tidigare funnits. Beslutanderätten över hur statens stöd ska 
fördelas till de olika idrotterna har flyttats från riksidrottsmötet till riksidrottsstyrel-
sen. Nu möter nya krav och förväntningar specialidrottsförbunden.  

Följderna av dessa förändringar är omedelbart synliga. SF som inte har stadgeenligt 
antal medlemsföreningar har uteslutits och RF kontrollerar att de föreningar som 
SF:en redovisar uppfyller alla krav som uppställts i RF:s stadgar. SF som brister i 
tillsyn eller som inte agerar tydligt i värdegrunds och trygghetsfrågor kan bli 
uteslutna.  

När det gäller verksamheten står planeringsprocessen i centrum (i synnerhet 
förbundsutvecklingsplan avseende barn- och ungdomsidrott, vuxenidrott och 
paraidrott samt utvecklingsplan för landslaget) och förbundet saknar möjlighet att 
fatta beslut om ianspråktagande av verksamhetsstöd utan stöd i en av RF godkänd 
plan. Avsikten är att denna planeringsprocess ska bli än mer styrande i framtiden. 

Förändringarna innebär en möjlighet att höja kvalitén på verksamheten och att få 
ett stöd från RF och SOK som är anpassat till förbundets behov. Samtidigt är 
brytningen med de principer som gällt tidigare för att skapa en demokratisk, 
självständig idrottsrörelse tydlig. Då prioriterades icke ändamålsbestämda bidrag 
med synnerligen begränsad uppföljning i syfte att lämna utrymme för de 
engagerade i den egna idrotten att bedöma vad som bäst behövdes.    

I ett SF med låg egengenererad finansiering är utrymmet för egna prioriteringar från 
årsmöte och styrelse i realiteten begränsat. Förbundets styrelse och tjänstemän 
riskerar att hamna i situationer där överenskommelser sluts om finansiering och 
verksamhet med RF eller SOK och uppdraget sedan är att ”få med” årsmötet på 
besluten. Styrelseledamöternas utrymme att prioritera utifrån egen erfarenhet och 
kännedom om verksamheten begränsas. Denna utveckling har varit tydlig under 
2019 och även förorsakat friktioner och frustrationer inom förbundet när långsiktigt 
förankrade inriktningar fått överges på grund av signaler och beslut från 
utomstående finansiärer. 

I det korta perspektivet behöver förbundet anpassa planeringsprocessen till de nya 
förutsättningarna och skapa möjligheter till insyn och engagemang i upprättandet 
av utvecklingsplaner för förbund och landslag inför kommande perioder. De 
avgörande besluten fattats på riksidrottsmötet i slutet av maj 2019. Med de extremt 
korta förberedelsetider som gällde och det omfattande arbete som krävdes under 
tiden fram till 15 september infför beslut om stöd för perioden 2020-21 var 
förutsättningarna för en lyckad process dåliga.  

Inför de planer som ska gälla under perioden 2022-23 är förutsättningarna bättre för 
att skapa en bred förståelse för villkoren och valsituationerna för förbundet. Arbetet 
har redan påbörjats med beredningen av en förbundsutvecklingsstrategi .Resultatet 
behöver inbegripa och finna bästa möjliga avvägning mellan Svensk Fäktnings 
Strategi 2028, RF:s inriktning vad gäller SF och svensk idrotts strategi 2025 samt de 
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prioriteringar som förbundets medlemsföreningar vill se för att möta 
förväntningarna från de aktiva och ledarna inom Svensk Fäktning. 

På sikt behöver Svenska Fäktförbundet och Svensk Fäktning ta till sig och acceptera 
de signaler som skickas från finansiärerna. Idrotter med för liten verksamhet i få 
föreningar kommer att straffas ekonomiskt. Graden av självbestämmande om 
verksamhetens innehåll beror i princip enbart på hur stora intäkterna är från andra 
källor än bidrag. Svenska Fäktförbundet behöver under överblickbar tid bli betydligt 
större såväl vad gäller antal föreningar som antal utövare för att säkra fäktsportens 
överlevnad som självständig idrott i Sverige.  

För att kunna utvecklas i önskad riktning är Svenska Fäktförbundets viktigaste 
utmaning att skapa en framgångsrik hybridorganisation (blandning av ideell och 
anställd arbetskraft) som har tillräcklig kompetens och motivation för att driva en 
ambitiös utveckling. 

Ekonomi  
Flerårsöversikt, tkr 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Verksamhetsintäkter 5 716 5 820 5 213 5 744 5 968 5 672 4 618 5 016 
Verksamhetens resultat 285 -241 −351 482 74 −44 99 119 
Eget kapital 778 493 735 1 086 604 530 558 470 
Balansomslutning 1 651 1 256 1 164 1 779 1 435 1 207 1 225 1 364 
Antal anställda 2,5 2,3 2,7 2,8 3,1 2,55 2 3 
 
Förändring eget kapital 

 
Balanserat 

resultat 
Ändamåls-

bestämt 
Årets resultat 

 
Totalt eget 

kapital 
Ingående balans 542 938 191 650 -241 458 493 130 
Överföring av föregående års 
resultat -241 458   241 458 0 
Utnyttjade 
ändamålsbestämda medel - - - - 
Tillförda medel - -     
Årets resultat      -284 521 -284 521 
Utgående balans 301 481 191 650 284 521 777 652 

     

Reservering av 
ändamålsbestämda medel Ingående balans 

Utnyttjade 
medel 

Tillförda medel 
 

Utgående 
balans 

Yngve Nygren fond 191 650 - - 191 650 
Summa ingående balans 191 650 - - 191 650 
          
          

Det ekonomiska utfallet för 2018 blev ett överskott på 284 521 kr. Målet i budgeten 
för 2019 var ett överskott på 200 000 kr.  

Överskottet innebär, efter ansenliga förluster under 2018 och 2017, att en negativ 
utveckling vänds och att förbundets egna kapital ökar igen. Det egna kapitalet vid 
slutet av 2019, inklusive ändamålsbestämda medel, var 969 302 kr. 
Ekonomi 2020 och 2021: Budget 
SvFF:s stadgar föreskriver att årsmötet ska ställning till budget för såväl innevarande 
år som en preliminär budget för följande år. I och med att Riksidrottsförbundets 
bidragsbeslut numera är tvååriga har förutsättningarna för att uppfylla detta krav 
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förbättrats, åtminstone vartannat år. RF har lämnat besked om bidragen för 2020 
och 2021.  

I förvaltningsberättelsen för 2018 angav styrelsen följande målsättning för det egna 
kapitalet: ”En målsättning som angivits av RF är att förbundets egna kapital ska 
räcka till att upprätthålla verksamheten under sex månader för att möjliggöra en 
ordnad avveckling om en sådan är nödvändig. Den nivå som diskuteras av SvFF är 
att EK ska uppgå till 25 procent av omsättningen, vilket i nuläget skulle innebära 
ungefär 1, 5 mkr.” 

Under 2020 och 2021 minskar SvFF:s intäkter från RF. Organisationsstödet 2020 är 
1 701 000 kr  och följande år 1 580  000 kr. I jämförelse med det tidigare SF-stödet, 
som 2019 var 1 893 000,  innebär detta en minskning med 192 000 kr för 2020 och 
313 000 år 2021. De bidrag som SvFF erhåller i övrigt är verksamhetsbidrag som är 
riktade till aktiviteter inom utpekade områden: barn- och ungdomsidrott, 
vuxenidrott, landslagsverksamhet, internationellt arbete, regional 
organisationsutveckling. Inte sällan är bidragen också ytterligare öronmärkta 
genom speciella krav på aktiviteterna som medlen får användas till, eller till och 
med exakt vilken aktivitet. 

Intäkter som förbundet genererar själv är föreningarnas medlemsavgifter och 
tävlingsfäktarnas licensavgifter som beräknas till ungefär 675 000 kr per år. Till detta 
kommer en sponsorintäkt ”Framåt för fler i rörelse” som under 2020 ger en intäkt på 
125 000 kr enligt avtal och som har budgeterats till samma belopp 2021 i avvaktan 
på att Riksidrottsförbundet och Svenska Spel ska komma överens om en 
fortsättning på avtalet under hösten. Intäkterna från försäljning är försumbara. 
Övriga budgeterade intäkter är intäkter från deltagare som motsvaras av kostnader 
för till exempel resor, hotell eller startavgifter. 

Förbundet har inte längre har råd att finansiera hälften av kostnaderna för en 
heltidsanställd High Performance Manager vilket innebär att Sveriges Olympiska 
Kommitté drar tillbaka den kompletterande halvtidsfinansiering man ställt i utsikt. 

Det som är känt inför framtiden efter 2021 är de inriktningar som riksidrottsmötet  
beslutat om och de signaler som kommit från riksidrottsstyrelsen. Dessa kan 
sammanfattas på följande sätt: 

• Organisationsstödet ska minska så långt det bedöms möjligt för att enbart 
möjliggöra den aktivitet som ett SF måste fullgöra för att följa RF:s stadgar 
och krav. Istället ska de olika verksamhetsstöden som tydligare pekar ut vad 
medlen ska användas till öka i omfattning. 

• Stödsystemet ska utformas för att uppmuntra eller tvinga fram större SF, 
genom tillväxt i form av fler föreningar och utövare eller genom 
sammanslagningar mellan SF. Det innebär att intervaller och stöd kommer 
att bestämmas så att det som betraktas som mindre förbund upplever dem 
som ogynnsamma. Svenska Fäktförbundet som bara har några fler 
föreningar än minimikravet för att erhålla verksamhetsstöd bör räkna med 
ett fortsatt minskat stöd under överblickbar framtid. 

Styrelsen har därför haft följande utgångspunkter i budgetförslaget inför kommande 
år: 

• Det egna kapitalet behöver fortsätta att öka på lång sikt för att målet ska 
uppnås. Samtidigt innebär innevarande och kommande år en stor 
omställning som i vissa fall inte kan genomföras direkt den 1 januari 2020 
utan behöver ske inför fäktsäsongen 2020-21. Nedskärningarna, som i 
princip uteslutande behöver ske i landslagsverksamheten, är av drastisk 
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karaktär. För att i görligaste mån slå vakt om den existerande verksamheten 
och det engagemang som finns för denna kan inte överskottsmålen sättas 
för högt. Av denna anledning har styrelsen föreslagit ett överskottsmål för 
budgeten 2020 på 100 000 kr och en nollbudget för 2021. För 2021 kalkyleras 
med en ökning av licensintäkterna på 50.000 kr, ett belopp som, om det visar 
sig ha falla ut, kommer att användas till förbundskaptener på kadett- och 
juniornivån. 

• Behovet av nya föreningar och fler fäktare för att säkra svensk fäktnings 
överlevnad som självständig idrott är stort. I ett första skede behöver en 
omfattande uppbyggnad av utbildningssystemet ske för att säkra tillgången 
på ledare och tränare samtidigt som tillkomsten av nya föreningar 
fokuseras. 

• Budgeten ska hållas strikt och får inte överskridas. Den uppstramade 
ekonomistyrningen och -uppföljningen ska fortsätta, bland annat genom 
månatliga uppföljningar av varje budgetansvarig och skriftlig behandling av 
budgetsituationen i varje kommittéprotokoll. 

• Positiva budgetavvikelser ska inte användas för att överskrida budgeten 
någon annanstans. 

• Ingen budget ska innehålla ”säkerhetsmarginaler” utan budgeteras strikt 
enligt kostnadsuppskattning och enbart användas för förutsedda kostnader. 

• Utfallet 2019 ska vara starkt vägledande för budgeten 2020 och 2021. För att 
besparingar på en budgetpost ska göras fordras att besparingarna pekas ut 
konkret i en detaljbudget. 

 

Främjande av föreningens ändamål 
Vid årsmötet 2018 antogs strategin ”Svensk Fäktning 2028” och denna har varit 
styrande under året i enlighet med den verksamhetsplan som antogs i anslutning till 
strategibeslutet. Styrelsen rapporterar den genomförda verksamheten i 
verksamhetsberättelsen.  

Utöver verksamhetsberättelsen följer styrelsen även upp landslagsverksamheten 
säsongsvis. Uppföljningen för säsongen 2017-18 finns här: 
http://www.fencing.se/landslag/uppfoljning-1/  

Representation 
Förbundet representerades vid årsmötet i Sveriges Olympiska Kommitté av Otto 
Drakenberg och Pierre Thullberg. 
Vid Riksidrottsmötet i Jönköping samt vid de så kallade RF-dialogerna som 
genomförs två gånger om året deltog från Svenska Fäktförbundet Ana Valero-
Collantes och Pierre Thullberg.  

Vid Europeiska Fäktförbundets kongress i Düsseldorf representerades SvFF av Otto 
Drakenberg och Pierre Thullberg. 

Vid Internationella Fäktförbundets kongress i Lausanne representerades Svenska 
Fäktförbundet av Otto Drakenberg, Ana Valero-Collantes och Pierre Thullberg.  

Vid styrelsens möte den 16-17 oktober medverkade Mauricio Randazzo, 
styrelseledamot i Italienska Fäktförbundet. Besöket var en del i det samarbete med 
Italienska Fäktförbundet som påbörjades 2018.  

Disciplinärenden 



 

 7 (13) 

Disciplinnämnden har under året hanterat ett ärende. 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut 
• Årsmöte och verksamhetskonferens genomfördes söndagen den 4 mars på 

Bosön. I anslutning till årsmötet ordnades en verksamhetskonferens där 
deltagarna deltog i workshops i följande ämnen: ”Sponsorer – Best 
practice”, ”Från fäktförälder till ledare: att engagera sig i fäktningen”, ”Good 
governance i fäktningen: för en starkare och schysstare idrott”, ”Sociala 
medier: bland plattformar och följare” 

• Under året drabbades Svenska Fäktförbundet av sjukdomsfall i personalen 
som på ett kännbart sätt drabbade verksamheten. Det medförde att 
ambitionerna behövde sänkas på några områden och att projekt försenades.  

• Den 6-8 september ordnade Svenska Fäktförbundet en internationell 
konferens om good governance. I konferensen deltog representanter för 
fäktförbunden i Danmark, Finland, Tyskland, Holland, Storbritannien, 
Spanien, Portugal och Italien. Konferensen finansierades inom det 
stimulansprojekt för good governance i internationella idrottsorganisationer 
som SvFF driver med stöd av RF. 

• Under 2019 har ett antal fäktföreningar varit föremål för fördjupad 
granskning från Riksidrottsförbundet. Syftet är att kontrollera att SF som 
Svenska Fäktförbundet uppfyller åliggandet i RF:s stadgar, dels att 
säkerställa att medlemsföreningarna har verksamhet och följer sina stadgar 
framför allt med avseende på god förvaltning (årsmöten, revision), dels att 
säkerställa att föreningarna bedriver verksamhet i enlighet med syftet. 

• En stiftelse för Svensk Fäktning har grundats med hjälp av Hans Lager. 
Stiftelsen har som mål att avkastningen från stiftelsens medel ska kunna ge 
ett bidrag till verksamheten inom Svensk Fäktning men är i sin verksamhet 
helt oberoende av Svenska Fäktförbundet. Insamlingsarbetet har påbörjats 
och den första insättningen skedde under 2019. 

 

 
Från SvFF:s verksamhetskonferens och årsmöte 2019. Foto: Henning Österberg 

 
Medlemmar 
Den 31 december 2018 hade Svenska Fäktförbundet 53 medlemsföreningar med 
sammanlagt 5 983 medlemmar aktiva i fäktning.  

SDF 
Inom Svenska Fäktförbundet finns en regional organisation som under 2019 
omfattade fem specialidrottsdistriktsförbund (SDF): Sydsvenska Fäktförbundet 
(SSvFF), Västsvenska Fäktförbundet (VSvFF), Stockholms Fäktförbund (StFF), 
Mellansvenska Fäktförbundet (MSvFF) och Norrlands Fäktförbund (NoFF). 
Verksamhet finns i samtliga SDF utom MSvFF, som grundades 2017 men där 
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verksamheten avstannade under 2018. Svenska Fäktförbundet har under året haft 
löpande kontakter om verksamhet med SSvFF, StFF, VSvFF samt NoFF. Ambitionen 
är att under 2020 fortsätta arbetet med att stödja SDF:ens utveckling samt att hitta 
lösningar för SDF-organisationen inom MSvFF.  

Föreningar 
Under året har föreningen Fäktklubben Prêt upphört medan Riksföreningen Aktiva 
Synskadade Fäktsektion, Föreningen Fäktakademi Solna samt Norum-Djäkneboda 
Sportklubb tillkommit som medlemmar. Antalet föreningar var vid årsskiftet 55. 

Under lång tid har antalet föreningar i Svenska Fäktförbundet varit drygt 50 där 
någon eller några tillkommit respektive upphört varje verksamhetsår. Om antalet 
föreningar skulle sjunka under 50 försämras RF-stödet väsentligt. Förbundet 
behöver en höjd ambitionsnivå vad gäller antalet nya föreningar varje år. Det är 
uppenbart att endast större omfattning på verksamheten kan säkra överlevnaden 
och leda till en ökning i av förbundets finansiering. I nuläget är ambitionen att 
eventuella samgåenden med andra idrotter inte ska behöva bli aktuellt. 

Utbildning 

Svenska Fäktförbundets mest väsentliga uppgift är åtgärder för att stärka 
utbildningen av ledare och tränare. Utbildningsinsatser är vitala för att  stödja 
utvecklingen mot fler fäktföreningar med ett attraktivt erbjudande till aktiva av alla 
kategorier. Under 2020-21 kommer utbildningsinsatser att prioriteras. 

 

Förslag till disposition av årets resultat 
Styrelsen föreslår att disponibelt resultat fördelas enligt följande: 
Balanserat resultat 301 481 

Årets resultat 284 521 

Överföres i ny räkning 586 002 
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Resultaträkning Not 2019 2018
1

Intäkter
Medlemsavgift 156 000 150 000
Bidrag SOK 2 469 600 232 000
Bidrag RF 3 4 089 759 4 018 602
Nettoomsättning 4 716 900 762 400
Övriga förbundsintäkter 283 260 657 352
Summa intäkter 5 715 519 5 820 354

Kostnader
Förbundskostnader 5 -881 919 -1 170 623
Lämnade bidrag - -
Övriga externa kostnader 6 -2 095 064 -2 450 207
Personalkostnader 7 -2 436 564 -2 409 528
Avskrivning av materiella
anläggningstillgångar -17 002 -31 454
Summa kostnader -5 430 549 -6 061 812

Resultat 284 970 -241 458

Resultat från finansiella investeringar

Räntekostnader och liknande poster -448 -
-448 0

Resultat efter finansiella poster 284 521 -241 458

Årets resultat 284 521 -241 458
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Balansräkning Not 2019 2018
1

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Inventarier 8 5 330 35 149
5 330 35 149

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i Städa Sverige ek förening 76 000 76 000

Omsättningstillgångar
Varulager 52 027 59 466

52 027 59 466
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar - 6 500
Övriga fordringar 138 164 54 903
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter 9 118 570 46 029

256 734 107 432

Kassa och bank 1 260 983 978 224
1 260 983 978 224

Summa omsättningstillgångar 1 569 744 1 145 122

SUMMA TILLGÅNGAR 1 651 074 1 256 271

Not 2019 2018
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Balanserat kapital 301 481 542 938
Årets resultat 284 521 -241 458
Ändamålsbestämda medel 10 191 650 191 650

777 652 493 130

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 372 792 215 831
Övriga kortfristiga skulder 80 144 71 244
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 11 420 486 476 066

873 422 763 141
<
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 651 074 1 256 271
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Tilläggsupplysningar (noter)
Not 1 Redovisnings-och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2)

Avskrivningar
Materiella  anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar
enligt plan. Anskaffningsvärdet har minskats med eventuella bidrag som erhållits. 
Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. 
Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Kontorsinventarier 3 år

Not 2   Bidrag  2019 2018
RF-bidrag * 4 073 000 3 900 816
Övriga bidrag 16 759 117 786
Summa     4 089 759 4 018 602

Not 3 Nettoomsättning 2019 2018
Idrottsverksamhetens intäkter 566 900 584 400
Sponsorintäkter 150 000 178 000
Summa 716 900 762 400

Not 4 Förbundskostnader 2019 2018
Material 86 261 98 934
Priser och medaljer 21 211 30 249
Licenser 23 325 24 863
Träningskostnader 363 360 558 372
Tävlingskostnader 252 409 375 328
Utbildning 135 354 -
Övriga kostnader - 82 877

881 919 1 170 623

Not 5 Övriga externa kostnader 2019 2018
Lokalkostnader 134 272 172 860
Resekostnader 716 861 972 119
Kost o Logi 372 791 355 244
Kontorsmaterial 66 348 43 776
Tele och post 20 224 33 205
Företagsförsäkringar 39 091 37 953
Revisionsarvoden 70 417 49 414
Sammanträdeskostnader 95 894 71 300
Övriga externa tjänster 424 297 437 899
Övriga externa kostnader 57 158 93 165
Övrigt 97 711 183 272

2 095 064 2 450 207

Not 6 Medelantalet  anställda 2019 2018
Kvinnor 0,1 0
Män 2,5 2,3
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Not 7 Inventarier 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärde 141 532 106 317
Årets investeringar - 35 215
Försäljningar och utrangeringar -50 282 -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 91 250 141 532
Ingående avskrivningar enligt plan -106 383 -78 059
Försäljningar och utrangeringar 37 465 -
Årets avskrivning -17 002 -28 324
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -85 920 -106 383
Bokfört värde 5 330 35 149

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter2019-12-31 2018-12-31
Folksam 33 600 33 600
Sporrong 9 970 9 350
Övrigt 75 000 3 079

118 570 46 029

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter2019-12-31 2018-12-31
Semesterlöner 149 486 142 368
Revisionskostnader 55 000 55 000
Stimulansprojekt RF 115 000 280 000
SOK-bidrag 65 000 -
Övriga poster 36 000 33 698

420 486 511 066
Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapens slut
De ändamålsbestämda medlen består av ackumulerade avsättningar till Yngve Nygrens fond 

Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapens slut
Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapens slut. 
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Stockholm den 15 februari 2020

Otto Drakenberg Angelika Gyllenhoff Ana Valero-Collantes
Ordförande Vice ordförande Vice ordförande

Åsa-Lena Andersson Sanne Gars Patrik Joelsson
Ledamot Ledamot Ledamot

Fredrik Eriksson Aleksandar Matic Josef Rizell
Ledamot Ledamot Ledamot

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har avgivits                  Min granskningsberättelse har
den                  februari 2020 avgivits  den        februari 2020

Stefan Norell Monica Ahlqvist Arvidsson
Auktoriserad revisor Lekmannarevisor
Av förbundsmötet utsedd revisor Av förbundsmötet utsedd revisor


