
 

 

 
Västgöta Södra Scoutdistrikt 

VÅRSTÄMMA 
29 Mars 2023 kl 18.30 

 
Distriktets medlemmar hälsas välkomna till Västgöta Södra Scoutdistrikts 
vårstämma. Stämman hålls digitalt och mer info om detta får du när du anmält dig. 
Vi ser gärna att du inkommer med eventuella frågor kring verksamhetsberättelse, 
resultatredovisning och balansrapport innan mötet ifall något särskilt behöver kollas 
upp. Skicka din fråga till stamma@vastgotascout.se.  
 
Vi önskar er anmälan senast den 24 mars. Anmälan sker via hemsidan, 
www.vastgotascout.se, där även handlingar kommer att läggas upp. 
 
Dagordning 
1. Vårstämman öppnas 
2. Val av mötesordförande 
3. Val av mötessekreterare 
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
5. Fastställande av röstlängd 
6. Fråga om Vårstämman behörigen sammankallats 
7. Fastställande av dagordning 
8. Föredragning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, 

balansräkning och revisionsberättelse för 2022 
9. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning samt beviljande av 

ansvarsfrihet åt distriktsstyrelsens ledamöter för 2022 
10. Beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning 
11. Övriga ärenden och rapporter 
12. Vårstämman avslutas 

 
Varmt välkomna! 

mailto:stamma@vastgotascout.se
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Röstlängd 

 
Årsmötet består av ombud utsedda från distriktets scoutkårer. Varje scoutkår med minst fem 
medlemmar under 26 års ålder kan utse tre ombud samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat 
femtiotal medlemmar utöver femtio. Samtliga ombud ska vara medlemmar i Scouterna. 

Bestämmande för antalet ombud är kårens medlemsantal den 31 december föregående 
kalenderår. 

Kår Antal Under 26 Antal röster 

Alingsås Scoutkår 104 57 5 

Ansgars Scoutkår Gällstad 102 84 5 

Bjärke Scoutkår 108 81 5 

Bollebygds Scoutkår 78 46 4 

Brämhults Scoutkår 42 16 3 

Dalsjöfors Scoutkår 164 102 6 

Fristad KM 59 41 4 

Gäsene Scoutkår 73 52 4 

Herrljunga Scoutkår 122 91 5 

Hindås Scoutkår 103 66 5 

Horreds Scoutkår 12 8 3 

KFUK-KFUM:s Scoutkår i Borås 11 0 0 

Länghems Scoutkår 35 26 3 

S:t Örjans Scoutkår Borås 141 83 5 

Sandareds Scoutkår 146 96 5 

Sexdrega Scoutkår 37 23 3 

Stora Lundby Scoutkår 135 87 5 

Svenljunga Scoutkår 88 56 4 

Tollereds Scoutkår 134 67 5 

Tranemo Scoutkår 32 18 3 

Viskafors scoutkår 21 17 3 

Vårgårda Scoutkår 55 36 4 

 1802 1153 89 
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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 
2022 
 
Distriktsstyrelsen 
Distriktsstyrelsen har under 2022 bestått av: 
 
Ordförande:   Theresa L Ahlberg  Sandareds Scoutkår  
Vice ordförande:   Johan Hedén Viskafors Scoutkår 
Kassör:   Linnea Holm Herrljunga Scoutkår 
Sekreterare:   Christofer Johansson  Svenljunga Scoutkår 
 
Övriga ledamöter: 
 Markus Moren Bollebygds Scoutkår 
 Mikael Hedén Viskafors Scoutkår 
 Alfred Nordh Dalsjöfors Scoutkår 
 Tove Ekelund Dalsjöfors Scoutkår 

 Henrik Arvidsson Ansgars Scoutkår Gällstad  
 
Distriktets team och arbetsgrupper 
Distriktets team har under 2022 bestått av följande personer: 
 
Arbetsutskottet 
  Theresa L Ahlberg Sandareds Scoutkår 
  Johan Hedén Viskafors Scoutkår 
  Linnea Holm  Herrljunga Scoutkår 
  Christofer Johansson  Svenljunga Scoutkår 
   
 
Informationsteamet 
  Vilande 
 
Teamet RoUter - Rover- och Utmanarverksamhet 
  Johan Hedén  Viskafors Scoutkår 
  Elin Rickardsson Sandared Scoutkår 
  Lovisa Vikstrand Dalsjöfors Scoutkår 
  Anton Karlsson S:t Örjan Scoutkår 
  Max Polin S:t Örjan Scoutkår 
  Hadar Hartman S:t Örjan Scoutkår 
  Isabelle Åkerlind Hognert Dalsjöfors Scoutkår 
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Teamet VERA 
  Tove Ekelund Dalsjöfors Scoutkår   
  Alfred Nordh Dalsjöfors Scoutkår 
  Marie Eliasson Tollereds Scoutkår 
  Hannah Torstensson S:t Örjan Scoutkår 
  Theresa Lomar-Ahlberg  Sandareds Scoutkår 
  Christer Hantilson  Dalsjöfors Scoutkår  
  Elizabeth Snygg St Örjan Scoutkår 
 
 
Teamet Apelhult 

Marcus Morén Bollebygds Scoutkår  
Anders Morén Scoutkåren Alströmer 
Katarina Sunnerås  S:t Örjans Scoutkår  
Mikael Hedén  Viskafors Scoutkår  
Reidar Knutsson   Bollebygds Scoutkår 

  Leif Karlsson  Bollebygd Scoutkår 
  Michael Nilsson  S:t Örjans Scoutkår 

Urban Engkvist Dalsjöfors Scoutkår 
Elin Martinsson NSF Kinnarumma Scoutkår 
Tove Dahlgren Tynnered Scoutkår 

  Henrik Arvidsson  Ansgars Scoutkår Gällstad 
  Kent Palmer  S:t Örjans Scoutkår 

Ingrid Laskó Alingsås Scoutkår 
  Christofer Johansson Svenljunga Scoutkår  
  Malin Eriksson  Svenljunga Scoutkår 
  Gerd Tunje   Dalsjöfors Scoutkår 

Janne Dunberg  Ansgars Scoutkår Gällstad 
  Kenneth Olsson  Bollebygd Scoutkår 
  Gerth Andersson  Bollebygds Scoutkår 
 

Verksamhetsåret 2022 
Under 2022 har distriktet för första gången sedan pandemins start kunnat genomföra majoriteten 
av de planerade arrangemangen. Starten blev firandet av Apelhult 40 år eftersom distriktet ägt 
gården så länge. Firandet skedde i samband med Äventyret i maj för de äldre scouterna 
(upptäckare och uppåt) och i samband med spårarlägret i juni för de yngre scouterna (spårare). I 
samband med firandet fick vi tillsammans komma ihåg de år som gått och samtidigt fundera på 
vad vi ska göra framåt. 
 
I början av året fick vi tyvärr ställa in en kårordförandeträff på grund av pandemin och de 
rekommendationer som gällde men verksamheten har under stora delar av året varit i full gång. 
Många av våra aktiviteter har varit välbesökta och uppskattade. Alla distriktsaktiva har lagt ner 
många ideella arbetstimmar på att tillsammans med kårerna och medlemmarna skapa ett levande 
distrikt för alla. Därigenom har vi tillsammans också skapat ett fartfyllt scoutår med något för alla 
åldrar. Vi har förbättrat Apelhult, haft dialog med andra distrikt och Scouterna för att skapa 
möjligheter för gemensamma aktiviteter och samtidigt hålla medlemmarna uppdaterade om vad 
som händer inom regionen och planerat läger och hajker.  
 
Styrelsen vill tacka alla som var med och skapade scoutåret 2022 och bidragit till att dra igång 
verksamheten med fart efter några år med pandemi. 
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Distriktets mål 2022 
Under 2022 har distriktsstyrelsen arbetat med de fyra mål som höststämman 2021 beslutade:  

- Att vara en aktiv länk mellan Scouterna och scoutkårer 
Styrelsen har under året haft en löpande dialog med Scouterna och också bjudit in dem 
till några av distriktets olika aktiviteter för att skapa forum för kårerna att tala direkt med 
Scouterna. Distriktsstyrelsen har också under året arbetat aktivt med att förmedla 
information från Scouterna ut till distriktets kårer och omvänt genom bland annat 
kårordförandeträffen under hösten, inlägg i sociala medier och regelbundna mailutskick 
till alla distriktets kårordförande.  

- Att ge medlemmar möjlighet till personlig utveckling 
Under 2022 har distriktet genomfört ett stort antal aktiviteter som vänt sig till olika åldrar. 
Distriktet har även uppmuntrat deltagande i arrangemang utanför distriktets regi och 
beviljat bidrag till exempelvis Scouternas arrangemang Upplev! Arrangemanget vänder sig 
till Äventyrare och har fokus är personlig utveckling. Tyvärr fick vi ställa in en 
ledaraktivitet som hade fokus på ledarutveckling på grund av för få anmälda. Istället 
genomförde vi i samarbete med Sensus och Scouterna (Västra kansliet) aktiviteter i 
samband med höststämman med syfte att utveckla sig själv och verksamheten. 

- Att öka allas engagemang och delaktighet i vår demokratiska beslutsprocess 
Efter ett antal år med lågt deltagande på våra stämmor tog styrelsen beslut om att 
arrangera en ledaraktivitet i samband med höststämman med förhoppning om att detta 
skulle öka deltagandet på stämman. Totalt deltog 65 personer på stämman från 14 av 
distriktets 22 kårer. Detta är en ökning mot 2019 med 63 % (styrelsen har valt att jämföra 
med 2019 eftersom den gör bedömningen att pandemin kan ha påverkat deltagarantalet 
under pandemiåren). 
Inför Scouternas demokratijamboree i november 2022 genomförde styrelsen en 
workshop för intresserade distriktsmedlemmar kring hur processen under en 
demokratijamboree ser ut och gick igenom motionerna till stämman. Distriktet erbjöd 
även alla medlemmar som åkte till Stockholm för att delta på demokratijamboreen 
boende via distriktet där distriktet stod för två sovplatser per kår. Distriktet samlade även 
alla medlemmar från distriktet som var på stämman för att diskutera mötespunkterna som 
demokratijamboreen behandlade på påverkanstorget för att alla skulle veta hur 
diskussionerna i de olika grupperna gått samt ha kunskap om vad de röstade på. Under 
stämmoförhandlingarna satt många av distriktets deltagare ihop och hjälpte varandra när 
det uppkom oklarheter under förhandlingarna. 

- Att skapa en ”vi-anda” mellan distriktets kårer och mellan distrikt och kårerna  
Att skapa en ”vi-anda” har under året blivit lättare i takt med att restriktioner lättat. 
Distriktet har kunnat erbjuda både läger och välbesökta hajker/arrangemang. 82 % av 
distriktets kårer har deltagit på en eller flera av de aktiviteter som distriktet har erbjudit 
under året. 

 
Distriktets årsmöte 
Under 2022 genomförde distriktet två stämmor. En digital vårstämma den 29 mars och en 
höststämma i Alingsås den 29 oktober.  
 
Distriktsstyrelsen 
Distriktsstyrelsen har under året haft 10 styrelsemöten. Utöver det har arbetsutskottet haft 8 
möten. Styrelsen genomförde en digital uppstartshelg i januari där styrelsen planerade 
verksamheten för det kommande året. Uppstarten var digital i och med rekommendationerna 
utifrån pandemin. Höstupptakten genomförde distriktet på Apelhult i augusti med där både 
styrelsen och teamen deltog.  
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I december bjöd styrelsen in de distriktsaktiva till den sedvanliga julavslutningen, som i år var på 

Örjans Hus. Istället för den traditionsenliga julklappen valde distriktet att skänka pengar till 

musikhjälpen som 2022 var i Göteborg. Scoutkårer och distrikt från hela Sverige var med och 
samlade in pengar. Västgöta Södra Scoutdistrikt hade en egen bössa. Genom julklappen och 
bidrag från enskilda distriktsmedlemmar och kårer samlade vi tillsammans in nästan 10 000 
kronor. Pengarna gick till årets tema ”för en tryggare barndom på flykt”.  
 
Styrelsen har också genomfört en workshop kopplat till demokratijamboreen och ordnade med 
boende för alla medlemmar som åkte till demokratijamboreen och önskade boende. Distriktet 
bjöd två från varje kår på boendet. 
 
Medlemsantal 
Västgöta Södra Scoutdistrikt hade 31 december 2022 1 802 medlemmar vilket är en ökning med 
12 % jämfört med 2021. Av dessa var 1 153 under 26 år. Medlemmarna är fördelade på 22 kårer. 
 
Regionsråd och samverkansmöten 
Under 2022 har Västgöta Södra Scoutdistrikt varit representerade på regionala samverkansmöten. 
Styrelsen har arbetat tillsammans med övriga distrikt i regionen för driva arbetet med regionsläger 
2024 framåt. 
 

Kansli 
Distriktets kansliservice ligger belägen på Västerbrogatan 1, Borås. Servicen sköter Anette 
Gunnarsson på Sensus.  
 

Ekonomi 
För räkenskaps- och verksamhetsåret 2022 har distriktet haft en omsättning på 541 469,56 
kronor. Resultatet för året är -40 832,58 kronor. Styrelsen föreslår att resultatet balanseras in i 
nästa års räkning.  
 

Styrelsen gör ett större överskott än budgeterat. intäktssidan fick vi mer i regionsbidrag än 
budgeterat och mer medlemsavgifter eftersom medlemsantalet har ökat under året. På 
kostnadssidan hade styrelsen inte lika höga kostnader som vi budgeterat. Bland annat var 
kostnaderna för demokratijamboreen inte av samma storlek som budget och styrelsen, kontor, 
webbshop m.m. kostade mindre.  
 
Apelhultsteamet gör ett större underskott än budgeterat, på ca 130 000 kronor. De externa 
hyresintäkterna för Apelhult var 113 525 kronor. De interna hyresintäkterna (från minlägret 
Oreda i galaxen) var 12 900 kronor. Totala intäkterna var ca 30 000 kronor högre än budget. 
Underskottet beror på flera faktorer som bland annat högre el-kostnader och högre 
försäkringspremie. Andra större, icke löpande, kostnader som också belastat Apelhult under året 
är bland annat underhåll av Apelhultsvägen (via vägföreningen), markarbeten kring gården och en 
betalning av larmsystemet som installerades för något år sedan (försenad faktura från 
leverantören).  
 

Verateamet gör ett större underskott än budgeterat på ca 63 000 kronor. Underskottet beror på 

inköp av pop-up-tält och högre kostnader för Äventyret än budgeterat eftersom styrelsen ville 

satsa extra på arrangemanget som uppstart för distriktet och kårerna efter pandemin. 

 

Minilägret som distriktet genomförde på Apelhult i juni gick med ett litet underskott. För lägret 

fanns ingen budget eftersom inte lägret fanns med i verksamhetsplanen. 
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Styrelsen har beslutat om uttag från distriktets fonder enligt följande: 
Apelhultsfonden – 13 895 kronor för reparation av traktorn 
Arrangemangsfonden – 30 603,10 kronor fördelade enligt följande: 
 8 262 kronor i lån till Läger i Väst för regionsläger 2023 
 7 011 kronor för inköp av nummerlappar till Du-o-knopen 
 15 330, 10 kronor för firandet av Apelhult 40 år 
Kårutvecklingsfonden – 15 250 kronor fördelade enligt följande: 

10 000 kronor i stöd till Västgöta södra scoutdistrikt kårhuben 
5 250 kronor i stöd till de kårer som valde att köpa in kårtält 

Minnesfonden Lennart Lindqvist – 2 250 kronor för skyltar till Apelhult. Med detta uttag ur 
fonden avslutar distriktet även fonden eftersom värdet efter uttaget är noll. 

 

Teamens verksamhetsberättelser 
Läger 2022 

I början av året tillsatte styrelsen en lägerkommitté för att genomföra ett miniläger, det vill säga 
ett läger som vände sig till spårare och upptäckare för att erbjuda ett komplement till den 
nationella jamboreen i Skåne. Temat på lägret var ”Oreda i galaxen”. 172 scouter från nio 
scoutkårer försökte få ordning i galaxen under tre dagar på Apelhult (4 – 6 juni). 
 
Temat var rymden och det blev ett väldigt roligt program med Tofs, aliens, astronauter och 
mycket annat kul. Alla programaktiviteter hade någon koppling till planeter, stjärnor, aliens eller 
liknande rymdsaker och det var ett kul tema för både stora och små. 
 
Utöver vanliga lägeraktiviteter såsom spår och lägerbål firade deltagarna även Apelhult 40 år med 
rulltårta, bullar och fiskedamm. 

Teamet Information 
Teamet är vilande och styrelsen ansvarar för uppdraget. 
 

Teamet RoUter - Rover- och Utmanarverksamhet 
Verksamhetsåret 2022 började bättre än tidigare år med att vi kunde genomföra U.N.T.S. RoUter 
genomför U.N.T.S. i samband med Äventyret varje år. U.N.T.S. vänder sig inte enbart till Rover 
och Utmanarscouter utan även till tredjeårs Äventyrare som blir Utmanare till hösten. U.N.T.S. 
står för: UtmanarNatt Tillägnad S där RoUter väljer ett tema på S varje år. För 2022 stod S:et för 
schlager. Kvällen började med lagindelning och samarbetsövningar som sedan övergick till 
tävlingar i musikquiz och framträdanden från deltagarna. Vi avslutade kvällen i vanlig ordning 
med godis, läsk och trevligt umgänge. Deltagarantalet var högt och arrangemanget var väldigt 
uppskattat. 
 
I augusti, som start på terminen, genomförde vi en aktivitetsdag på UpZone i Borås. Deltagarna 
fick testa UpZones höghöjdsbanor. Vi genomförde också en workshop där deltagarna fick 
planera den, utifrån deras smak, bästa myshajken. Både RoUter och deltagarna tyckte 
arrangemanget var mycket lyckat och även denna gång var det många deltagare. 
 
Verksamhetsåret fortsatte sedan på höstkanten. Teamet deltog på distriktets höstupptakt och 
påbörjade planeringen där planering inför höstens aktiviteter påbörjades. 
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Sista arrangemanget som RoUter genomförde var den årliga Myshajken som vi arrangerar i 
samband med distriktets årsmöte. I år var Myshajken i Alingsås och det var många som deltog. 
Årets tema på hajken var Halloween där deltagarna under lördagen fick genomföra en 
skrämmande organisationstävling som vi avslutade med en pizzabuffé, mycket läsk, godis och 
massa sällskapsspel. 
 
Under hösten rekryterade Teamet tre nya medlemmar samtidigt fick vi tyvärr också tre avhopp. 

 
Teamet VERA 

Under 2022 har VERA-teamet planerat, genomfört och utvärderat Äventyret på Apelhult, där vi 
också firade Apelhult 40 år. Tre personer som då inte var teammedlemmar var med och provade 
på att planera ett Äventyret. Två av dessa rekryterades sedan in i teamet permanent.  
 
Under Apelhults 40-årsfirande bjöds alla som varit delaktiga i Apelhults utveckling under de 40 
åren in. Totalt var det cirka 350 gäster och deltagare. Temat för Äventyret var Apelhults 40-
årsdag och aktiviteterna på stationerna knöt an till de läger som varit på Apelhult under åren. Till 
evenemanget skapade också teamet en film om Apelhults historia som rullade under kalaset. Vi 
gjorde även en utställning av gamla lägermärken. Filmen går att se på distriktets Youtubekanal.   
 
Teamet planerade för en ledarworkshop i april som vi tyvärr fick ställa in på grund av för få 
anmälda. Efter distriktets höststämma genomförde vi som ersättning en ledaraktivitet i samarbete 
med Sensus och Västra Kansliet. Temat var lek, lära känna och lägerbålshistorier. 
 
Under året planerade, genomförde och utvärderade vi också Du-O-Knopen tillsammans med 
Vårgårda Scoutkår. Alla åldersklasser var representerade och totalt deltog 81 par.   
 
Teamet har påbörjat en dialog tillsammans med Apelhultsteamet för att bygga en hinderbana på 
Apelhult. Teamet har också deltagit på distriktsgemensamma aktiviteter så som upptakter och 
julavslutning.  
 
Till både Du-O-Knopen och Äventyret har teamet rekryterat funktionärer att hjälpa till med 
arrangemangen på plats. Teamet vill tacka alla er som hjälpt till att genomföra våra arrangemang.  
  
 
Apelhult OnAir 
Under våren genomförde vi ett antal quiz under konceptet Apelhult OnAir som vi startade i 
samband med att vi fick ställa in aktiviterna 2020. Även under 2022 var det en trogen skara som 
deltog. Gruppen beslutade dock att inte fortsätta med quizen när vi kom igång med den vanliga 
verksamheten igen. 
 

Teamet Apelhult 
Teamet har genomfört åtta arbetstillfällen under året där de bland annat har: 

• Markarbeten har utförts kring byggnaderna, bland annat för dricksvattenbrunn, dränering, 
husgrunder, plattsättning. 

• Klimatanläggningar (AC) har bytts ut till nyare och mer energieffektiva. 

• Traktorn har genomgått en större motorrenovering. 

• Slanförråd med dusch (dock ej för slanor) är näst intill färdigställt. 
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Utöver de mer unika sakerna som vi nämner ovan har teamet även genomfört kontinuerligt 
underhåll av gården såsom att klippa ängar och gräsytor, måla väggar och städat. En del av detta 
arbete genomför individuella teammedlemmar utanför arbetstillfällena. 

Teamet har tagit emot 19 externa sällskap. Under året har gården haft 1 709 registrerade 
deltagardygn och 1236 registrerade övernattningar.  

Vägföreningen beslutade under sommaren att genomföra ett större upprustnings- och 
underhållsarbete på Apelhultsvägen. Detta arbete påbörjade entreprenören under hösten och de 
kommer att slutföra arbetet i början av 2023. Distriktet röstade för att upprusta vägen. 

 

Styrelsen vill med denna verksamhetsberättelse tacka alla 
medlemmar, kårer och distriktsaktiva för det arbete ni gjort under 
året för att skapa ett fantastiskt scoutår. Tack för 2022! 
 
 
 
 

____________________________ ____________________________ 
Ordförande Theresa L Ahlberg Ordförande Johan Hedén 
 
 
____________________________ ____________________________ 
Kassör Linnea Holm  Sekreterare Christofer Johansson 
 
 
____________________________ ____________________________  
Henrik Arvidsson 
 
 
____________________________ ____________________________ 
Markus Morén  Mikael Hedén 
 
 
____________________________ ____________________________ 
Tove Ekelund  Alfred Nordh 
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Årsredovisning 2022 

Intäkt Kostnad 

Styrelsen 

Medlemsavgifter 47 024 kr   38 000 kr  Hyra Örjanshus 16 000 kr   16 000 kr  

Regionsbidrag 294 694 kr   100 000 kr  Expedition 6 517 kr   23 000 kr  

Webshop 2 250 kr   2 000 kr  Webshop och IT 27 241 kr   35 000 kr  

Deltagaravg. 3 080 kr   10 000 kr  Årsmöte/Stämma - KO-träff 12 118 kr   15 000 kr  

   Inventarier 6 119 kr   10 000 kr  

   Styrelse 8 210 kr   10 000 kr  

   Distriktsaktiva 12 067 kr   15 000 kr  

   Nationella- och regionalamöte 15 936 kr   30 000 kr  

   Kanslitjänster (Sensus) 41 250 kr   45 000 kr  

   Bokföringstjänster 25 992 kr   20 000 kr  

   Bidrag/Gåvor 4 593 kr   15 000 kr  

Diverse inkomster 150 kr   -   kr  Diverse kostnader 12 314 kr   5 000 kr  

Summa styrelsen 347 198 kr   150 000 kr  Summa styrelsen 188 358 kr   239 000 kr  

      

Apelhultsteamet 

Extern hyra 113 525 kr   100 000 kr  Drift 148 732 kr   113 000 kr  

Intern hyra 12 900 kr   -   kr  Investeringar 95 966 kr   -   kr  

Övrigt 672 kr   -   kr     

Summa Apelhultsteamet 127 097 kr   100 000 kr  Summa Apelhultsteamet 244 698 kr   113 000 kr  

      

VERA 2 175 kr   -   kr  VERA 85 190 kr   22 000 kr  

      

RoUter 1 200 kr   -   kr  RoUter 19 901 kr   22 000 kr  
      

Miniläger/Läger 

Deltagaravgifter 63 800 kr   -   kr  Hyra 12 900 kr   -   kr  

Övrigt -   kr   -   kr  Program 8 759 kr   -   kr  

   Mat 38 313 kr   -   kr  

   Övrigt 6 364 kr   -   kr  

Summa läger 63 800 kr   -   kr  Summa läger 66 335 kr   -   kr  

      

Valberedningen -   kr   -   kr  Valberedningen -   kr   2 000 kr  

      

SUMMA INTÄKTER 541 470 kr   250 000 kr  SUMMA KOSTNADER 604 482 kr   398 000 kr  

      

Finansiella intäkter 22 181 kr   1 000 kr     

Finansiella kostnader -   kr  -1 000 kr     
      

TOTALT RESULTAT -40 832 kr  -148 000 kr     
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