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Ordförande har ordet
Svenskt Friluftsliv kan lägga ännu ett framgångsrikt år bakom sig. 2009 har präglats av den
informationskampanj ”Mer friluftsliv – bättre folkhälsa” som påbörjades redan 2008 och
som syftat till att få ökat stöd till friluftslivet, att vi själva skall få fördela statsbidraget och att
sätta friluftslivet i fokus i samhällsdebatten. Kampanjen har inneburit att vi ökat kontakten
med riksdagsledamöterna och utskotten i riksdagen. Friluftspolitiken har börjat gry och vi
kan konstatera att riksdagen 2009 hade en ingående debatt med friluftslivet i fokus.
När det gäller målet att Svenskt Friluftsliv skall fördela de statliga medlen för
friluftsorganisationerna hyser jag stora förhoppningar om att överläggningarna med
regeringen kommer att leda till att vi får ansvaret fr.o.m. budgetåret 2011. Det kommer att
innebära att det svenska friluftslivet stärker sin ställning i samhället!
Gunnar Zettersten, ordförande Svenskt Friluftsliv

Viktiga händelser under 2009
•
•
•
•
•
•
•

Kampanjen ”Mer friluftsliv bättre folkhälsa” har under året avslutats
Svenskt Friluftsliv deltog i Almedalen
Debattartiklar har publicerats
Svenskt Friluftsliv har påverkat riksdagspolitiker att skriva motioner och
interpellationer
Politisk debatt på vildmarksmässan
Två seminarier i riksdagen har genomförts
Friluftsrådet har upphört

Utåtriktat arbete
Svenskt Friluftsliv påverkar debatten och politiken
Svenskt Friluftsliv har under 2009 uppvaktat såväl politiska
partier som enskilda riksdagsmän. Totalt har ca 25
riksdagsledamöter samt Kulturutskottet uppvaktats. Därutöver
har vi haft kontakter med den politiska ledningen på
Miljödepartementet, Kulturdepartementet och
Socialdepartementet.
Vi har genomfört två seminarier i riksdagen. Därutöver har
Svenskt Friluftsliv uppvaktat Miljömålsutredningen och
Naturvårdsverkets nya generaldirektör. Vi har haft ett flertal
kontakter med Miljödepartementet på tjänstemannanivå. Ett
flertal kontakter har också tagits med Folkhälsoinstitutet,
Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket - samtliga på
handläggarnivå. Dialog har förts med Friluftsrådet, liksom med
Skogsstyrelsen, där Svenskt Friluftsliv ingår i sektorsråd Svea.
Vi har informerat om nyheter inom Svenskt Friluftsliv genom pressmeddelanden, totalt
åtta stycken. Under året har 50 artiklar publicerats i dags- och fackpress om Svenskt
Friluftsliv, utöver detta har Svenskt Friluftsliv förekommit i ca 25 webbpubliceringar. Totalt
20 debattartiklar har publicerats som haft rubriker som ”Allemansrätten måste värnas”,
”Skolan struntar i allemansrätten”, ”Friluftslivet behöver ett lyft” och ”Mer friluftsliv - bättre
folkhälsa”. Debattartiklarna har publicerats i pressen med en total upplaga på 730 000.
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Svenskt Friluftsliv har varit representerat vid PEFC:s årsstämma, deltagit i hearing om
momsutredningen, deltagit i en nyttopanel för att utvärdera nyttan av forskningen vid SLU.
Därutöver har Svenskt Friluftsliv deltagit i diskussioner angående forskningsprogrammet
”Ringar på fruset vatten”, om socialt entreprenörskap.
Under året har Svenskt Friluftsliv sänt ut fyra nyhetsbrev till en bredare krets av intressenter.
Nyhetsbreven sänds ut till ca 1 200 mottagare. Dessutom har tre nyhetsbrev riktade till
riksdagspolitiker skickats under hösten 2009.

Samarbete över gränserna i Norden
Svenskt Friluftsliv deltar i ”Det Nordiska Friluftslivs Nätverket”(NFN). Övriga
medlemsorganisationer är FRIFO (Friluftslivets Fellesorganisasjon – Norge), FL
(Friluftslivets Landsforbund – Norge), Friluftsrådet i Danmark och Friluftsforum i Finland.
Nätverket och dess projektgrupper har haft ett möte under året. Syftet med detta samarbete
är dels att lära av varandra, dels att lyfta gemensamma frågor gentemot Nordiska
Ministerrådet.
Nätverket har fått finansiering till ett nordiskt projekt, Frisk i Naturen, om friluftsliv och
hälsa. Projektet administreras av FRIFO och Svenskt Friluftsliv ingår i styrelsen för
projektet. Projektet har anställt en projektledare som börjat arbeta under hösten 2009.

Fysisk aktivitet på recept
Projektet Fysisk aktivitet på recept (FaR) har under 2009 finansierats med egna medel samt
bidrag från Folkhälsoinstitutet. Under slutet av året har projektet avslutats då Svenskt
Friluftsliv inte kunnat hitta en fortsatt stabil finansiering. Genom projektet har vi kunnat
delta i den Nationella samrådsgruppen kring FaR samt Forum folkhälsa. Svenskt Friluftsliv
har även kunnat vara med i två olika nordiska nätverk, ett kring fysisk aktivitet och ett kring
fysisk aktivitet relaterat till psykisk hälsa. Hemsidan har hållits uppdaterad och aktuell vad
gäller FaR-projektet. Arbetet har varit fokuserat på fyra olika plan;
• För våra egna organisationer – lokala möten, infospridning, kontakter etc.
• För landstingen, samordnare & FaR ledarutbildare – finansiering av utbildningarna
• För allmänheten – genom att synas i debatten kring FaR/ FYSS folkhälsa,
tidningsartiklar, affischer.
• För förskrivarna – genom debattartiklar, affischer i väntrummen på vårdcentraler etc.
Svenskt Friluftslivs bedömning är att tre organisationer bör kunna bedriva FaR/FYSS
aktivitet på ett nationellt plan och 13 medlemsorganisationer bör kunna arbeta med FaR
aktiviteter på utvalda platser.
Almedalen 2009
Svenskt Friluftsliv deltog i Almedalsveckan 2009. Nytt för i år var att vi hade ”Friluftslivets
hus” i det gamla Tullhuset. Samtliga seminarier som genomfördes av medlemsorganisationerna och Svenskt Friluftsliv genomfördes i Tullhuset. Även det mingel som ordnades av
Svenskt Friluftsliv genomfördes i Tullhuset. Nytt för i år var att vi hade en segelbåt i hamnen
med samtliga medlemsorganisationers loggor hissade som ett segel. De organisationer som
deltog i Almedalsveckan 2009 var: Korpen, Svenska Båtunionen, Svenska Jägareförbundet,
Riksförbundet Hälsofrämjandet, Svenska Livräddningssällskapet, Sportfiskarna och
Friluftsfrämjandet.
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Momslagstiftningen
EU kommissionen har flera gånger påpekat att Sverige inte följer EU:s sjätte momsdirektiv.
Under våren 2009 tillsattes en ny utredning efter att Sverige sommaren 2008 fått en förnyad
förfrågan från EU. Utredningen har haft en bred referensgrupp i vilken Svenskt Friluftsliv
ingått. Vi har påverkat utredningen genom skriftliga synpunkter och vi har även uppvaktat
finansdepartementets statssekreterare i frågan. Utredningen har nu lagt sitt förslag och detta
förslag kommer att skickas ut på remiss. Lagstiftningen kommer påverka de ideella
organisationerna i Sverige, däribland friluftsorganisationerna. Under 2010 kommer Svenskt
Friluftsliv att genomföra ett internt seminarium och skriva remissvar på utredningen.

Konferenser och seminarier
Svenskt Friluftsliv har varit representerat vid följande konferenser:
• KSLA:s konferens om skogen och klimatförändringar, 5 februari, föredragshållare.
• Tankesmedja, Friluftsrådet, Sånga-Säby, 11-12 mars.
• WWF:s tankesmedja, 3 maj.
• Klima for friluftsliv, Norge, 18-19 maj, föredragshållare.
• Utbildning i allemansrätt, Naturvårdsverket, 6 oktober.
• Forskningskonferensen Friluftsliv i Förändring, 18-19 november.
• Dialogforum om fysisk aktivitet och goda matvanor, Socialdepartementet och FHI, 10
december.
• Utbildning för Skärgårdsstiftelsens- och länsstyrelsens tillsynsmän, föredragshållare.
• Högre seminarium om friluftsliv vid lärarhögskolan 2 ggr under året.

Remisser och officiella skrivelser från Svenskt Friluftsliv
Under året har Svenskt Friluftsliv remissbehandlat och yttrat sig över fem utredningar:
• Remissvar avseende ” Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet” (Ds
2009:25) (Utbildningsdepartementet).
• Remissvar avseende ” Moderniserade skatteregler för ideell sektor” (SOU 2009:56)
(Finansdepartementet)
• Remissvar avseende ”Uppföljning av skyddade områden inom Sverige” (Dnr 3105279-05Nf) (Naturvårdsverket).
• Remissvar avseende ”Miljömål i nya perspektiv” (SOU 2009:83)
(Miljödepartementet).
• Remissvar avseende ”Naturvårdsverkets och Boverkets förslag till vägledning för den
nya strandskyddslagstiftningen”
Därutöver har två officiella skrivelser skickats:
• Synpunkter på momsutredningens utkast som presenterades på mötet den 11 juni.
• Hemställan om ökning av budget för anslagsposten 30:4 Stöd till
friluftsorganisationer.
Remissyttrandena och skrivelserna finns utlagda på Svenskt Friluftslivs hemsida,
www.svensktfriluftsliv.se.

Forskarskola i friluftsliv
Under tidigare år har två ansökningar lämnats in (Formas, Vinnova) för att söka medel för en
forskarskola i friluftsliv. Båda har avslagits. Under året har forskarskolans ordförande avgått
och arbete med att hitta en ny person påbörjats. Totalt har två sammanträden hållits under
året med intressenterna för forskarskolan (sju lärosäten, Svenskt Friluftsliv och
Friluftsrådet). Ansökan om finansiering har lämnats in till Skogssällskapet.
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Bidrag till Svenskt Friluftsliv
Svenskt Friluftsliv har hos Friluftsrådet sökt och beviljats organisationsbidrag. Svenskt
Friluftsliv har ansökt om medel hos Naturvårdsverket för att medlemsorganisationerna skall
kunna informera om allemansrätten. Naturvårdsverket beviljade bidragsansökan och medel
har distribuerats till medlemsorganisationerna för information om allemansrätten.

Svenskt Friluftsliv i styrgrupper
Svenskt Friluftsliv har deltagit i Skogsstyrelsens regionala sektorsråd för region Svea, som
bildades under 2006 och har haft tre möten under året.
Svenskt Friluftsliv har varit representerat i styrgruppen till Centrum för Naturvägledning vid
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Styrgruppen har haft tre möten under 2009.
Svenskt Friluftsliv har varit representerat i styrelsen för MISTRAs forskningsprogram Future
Forests, som har sammanträtt 5 gånger under året.

Friluftslivets värde
Svenskt Friluftsliv beviljades tillsammans med Mittuniversitetet bidrag för studien
friluftslivets värde under 2008. Arbetet har inletts under året och projektet pågår enligt plan.
Resultaten planeras till 2010.

Green Team
Under hösten 2008 startade på försök Green Team i Jönköping. Green Team har
till syfte att få barn och ungdomar mer intresserade av friluftsliv, natur och miljö. Tanken
med Green Team är att de olika friluftsorganisationer som finns lokalt gemensamt arbetar
fram ett smörgåsbord av friluftsaktiviteter som barn och ungdomar får möjlighet att prova
på. Under mars månad 2009 anställdes en projektledare på deltid och projektet kunde skalas
upp.
Lokalt har det inneburit att de ansvariga för kommunernas fritidsgårdar har kontaktats för
ett möte. Om kommunen var positiv efter detta första möte har Green Team marknadsförts
för Svenskt Friluftslivs organisationer på orten. När minst 6 lokala organisationer har visat
intresse för Green Team har ett möte med organisationerna/föreningarna och kommunen
anordnats och ett första utkast till schema kunnat diskuteras.
Under året har Green Team genomförts i 4 kommuner i landet (Jönköping, Skellefteå,
Skövde samt Rosengård i Malmö). Det innebär att totalt ca 120 barn har kunnat delta i Green
Team under 2009. Under 2010 planeras för totalt 50 Green Team i 25kommuner med ca 600
barn. Dessutom kommer en sommarcamp att genomföras i Grövelsjön vecka 23, 2010 i
samarbete med Svenska Turistföreningen.
Arbetet med Green Team under 2009 har utöver ovanstående inneburit att:
• Hemsidan om Green Team har uppdaterats.
• Fyra pressmeddelanden har skickats ut i samband med att Green Team startade i
Rosengård och Skövde. Detta har resulterat i tre artiklar i lokala/regionala tidningar.
• Ett avtal slutits med Fjällräven om fri och rabatterad utrustning till Green Team
deltagarna.
• Sex av organisationernas tidningar har skrivit eller kommer inom kort att skriva om
Green Team.

Riksdagens friluftsdag
Riksdagens friluftsdag genomfördes den 10 juni på Djurgården i Stockholm med dryga
hundratalet deltagare från riksdagen. Medlemsorganisationerna arrangerade totalt sju av
aktiviteterna. Styrelsen har beslutat att inte genomföra riksdagens friluftsdag 2010, då
anslutningen från de förtroendevalda varit låg.
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Diskussioner om ett lotteri
Svenskt Friluftsliv har under året fört diskussioner med flera parter om att starta upp ett
lotteri där friluftslivet skulle vara förmånstagare för lotteriet. Diskussionerna är inte
slutförda ännu, men vi hoppas att kunna återkomma i frågan under året.

Strandskyddsarbete
Svenskt Friluftsliv var under 2008 aktivt med remissvar, debattartiklar och uppvaktning av
miljöministern för att påverka lagstiftningen om strandskydd. Under 2009 har Svenskt
Friluftsliv svarat på Naturvårdsverkets och Boverkets remiss med förslag till vägledning för
den nya strandskyddslagstiftningen och där argumenterat för friluftsorganisationernas
talerätt.

Naturvårdsverkets kommunikationsplan om allemansrätten
Under 2008 tog Naturvårdsverket fram en kommunikationsplan för allemansrätten.
Svenskt Friluftsliv deltog i detta arbete. Under mars månad (2009) beslutade
Naturvårdsverket om bidrag till Svenskt Friluftsliv för information om allemansrätten.
Svenskt friluftsliv fördelade medlen till de medlemsorganisationer som visat intresse och
inkommit med projekt förslag. I september hölls ett möte där samtliga
medlemsorganisationer var inbjudna. På mötet redovisades pågående projekt och
diskussioner fördes om vad som ansågs mest prioriterat under 2010.

Kampanjen ”Mer friluftsliv – bättre folkhälsa”
Under hösten 2008 tog Svenskt
Friluftslivs styrelse beslut att starta
kampanjen ”Mer friluftsliv bättre
folkhälsa”.
Inom ramen för kampanjen har två
seminarier genomförts i riksdagen
(16/1 och 10/5). På vildmarksmässan i
Älvsjö (13/3) genomförde Svenskt
Friluftsliv en politikerdebatt där
samtliga riksdagens partier fanns
representerade.
Vidare utarbetades en bilaga som
skulle skickats ut med Dagens Nyheter
under våren 2009. P.g.a. dåligt
annonsunderlag kunde inte bilagan
distribueras i den omfattning som var tänkt. Istället skickades bilagan per post och utan
annonser till samtliga riksdagsledamöter och har även används vid seminarier och liknande
under året. Webbadressen till kampanjen är www.merfriluftsliv.nu
Målet med kampanjen har varit att:
1. Öka stödet till friluftsliv. Idag är statsbidraget till friluftsorganisationer 25 Mkr. Vi föreslår
att det höjs till 100 Mkr till år 2011, varav ett direktstöd till organisationen Svenskt Friluftsliv
på 5 Mkr i budgetpropositionen 2010.
2. Att friluftslivet fördelar sina egna medel. Idag fördelas stödet till friluftsorganisationerna
via Friluftsrådet på Naturvårdsverket. Vi är nu mogna att själva fördela pengarna, precis som
idrotten gör.
3. Förbättrad organisation av samhällets resurser. Idag är vi tre aktörer - Svenskt Friluftsliv,
Naturvårdsverket och Friluftsrådet. Vi vill förenkla så att det blir tydligt vem som gör vad och
göra arbetet mer effektivt.
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Övertagande av medelsfördelning
Som en naturlig fortsättning på kampanjen har Svenskt Friluftsliv engagerat sig i arbetet med
att överta medelsfördelningen fr.o.m. budgetåret 2011. En intern arbetsgrupp har bildats och
kontakterna har intensifierats med Miljödepartementet.

Internt arbete
Sju styrelsemöten under 2009

Från vänster: Håkan Weberyd, Karin Brand, Bo Sköld, Stefan Nyström,
Gunnar Zettersten, Ulf Uddman. Saknas på bilden gör Caroline Dewoon.
Foto: Ulf Silvander

Svenskt Friluftslivs styrelse har under året bestått av följande ledamöter:
· Gunnar Zettersten (ordförande)
· Stefan Nyström (vice ordförande), Sportfiskarna
· Håkan Weberyd, Jägareförbundet
· Ulf Uddman, Kennelklubben
· Karin Brand, Svenska Livräddningssällskapet
· Caroline Dewoon, Kanotförbundet
· Bo Sköld, Friluftsfrämjandet
Styrelsen har sammanträtt sju gånger under 2009.

Svenskt Friluftslivs friluftspolitiska program
Vid den extra årsstämman den 14 februari 2008 antogs Svenskt
Friluftslivs friluftspolitiska program. Programmet ligger till grund för
Svenskt Friluftslivs arbete gentemot regering, riksdag och myndigheter.
Detta är första gången som friluftsrörelsen samlar sig till ett dokument
som beskriver vad friluftsrörelsen vill. Programmet är en stor styrka i
det fortsatta arbetet.
Under hösten 2008 inleddes en informationskampanj gentemot
medlemsorganisationerna för att presentera programmet. Detta har
fortsatt under 2009. Merparten av medlemsorganisationerna har nu
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besökts (styrelser och ordförandekonferenser) och Svenskt Friluftsliv har kunnat presentera
och diskutera programmet.

Utvecklingsarbete inom organisationen
Svenskt Friluftslivs ordinarie årsstämma genomfördes den 23 april 2009 i Grillska huset,
Stortorget 3, i Gamla Stan i Stockholm. Ordförande för årsstämman var riksdagsledamoten
Anita Brodén.
Torbjörn Widén och Lena Malmqvist avgick vid årsstämman. Till nya ordinarie ledamöter
valdes Karin Brand och Håkan Weberyd.
Under året har medianätverket haft ett möte.

Väsentligt minskad omsättning sedan föregående år
Svenskt Friluftsliv beviljades för 2009 ett organisationsbidrag om 1 200 000 kronor
(föregående år 1 200 000) från Friluftsrådet.
Medlemsavgifter har utgjort en intäkt om 105 000 kronor. Svenskt Friluftsliv har även
erhållit medel från Naturvårdsverket för projekt om informationsspridning om
allemansrätten (300 000 kronor). Den totala omsättningen jämfört med föregående år har
minskat med 45 procent.

Administration och kansli
Ulf Silvander har under året varit anställd som generalsekreterare.
Därutöver har 2 personer varit projektanställda kortare och längre tid.
Dessutom har tjänster köpts av Friluftsfrämjandet.
Kommunikationsarbetet har bedrivits genom Begriplig PR i Östersund.
Totalt uppskattas arbetsinsatserna under 2009 har omfattat motsvarande
2 – 2,5 årsarbeten.
Svenskt Friluftsliv har under året hyrt kanslilokaler av Friluftsfrämjandet,
Instrumentvägen 14, Hägersten.
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ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2009
RESULTATRÄKNING

Noter

2009

2008

kronor

kronor

1 200 000
697 285
0
105 000
65 869
2 068 154

1 200 000
278 254
3 278 049
105 000
65 565
4 926 868

2 068 154

4 926 868

-2 208 662
-965 055
-5 300
-3 179 017

-2 179 565
-1 027 918
-5 300
-3 212 783

-1 110 863

1 714 085

107 877
-1 541
106 336

132 335
-1 050
131 285

-1 004 527

1 845 370

INTÄKTER
Organisationsbidrag
Projektbidrag
Ideella Spel
Medlemsavgifter
Övriga intäkter

1

Summa intäkter
KOSTNADER
Verksamhets- och kanslikostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av anläggningstillgångar

2

Resultat före finanasiella kostnader och intäkter

FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter
Räntekostnader
Finansnetto
Årets resultat
Fördelning av årets resultat
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare
år
Avsättning till buffertfond
Reservering av ändamålsbestämda medel
Kvarstående belopp för året

634 000
-1 000 000
-634 000

3

-370 527

211 370
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Balansräkning

Noter

2009-12-31

2008-12-31

kronor

kronor

5 300

10 600

18 750
1 800
37 998

1 216

58 548

1 216

4 906 088

5 814 189

Summa Omsättningstillgångar

4 964 636

5 815 405

Summa Tillgångar

4 969 936

5 826 005

2 707 000
0
1 221 227
-370 527

2 707 000
634 000
1 009 857
211 370

3 557 700

4 562 227

63 063
1 123 567
225 606

22 444
1 017 322
224 012

Summa Kortfristiga Skulder

1 412 236

1 263 778

Summa Eget Kapital och Skulder

4 969 936

5 826 005

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

5

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och Bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget Kapital
Fritt Eget Kapital
Ändamålsbestämd fond: Buffertfond
Övriga ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat
Årets resultat efter fördelning

3
4

Summa Eget kapital
Kortfristiga Skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

6
7
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not 1 - Projektbidrag

Förbrukat
under året

Reserverat för
2010

399 210

-10 000
-20 000
-100 000
-265 444

150 000
998 420

-300 000
-1 841
-697 285

419 210
0
0
133 766
400 000
0
148 159
1 101 135

2009

2008

Anslag
Forskarskola i Friluftsliv
FAR (Landstinget Norrbotten)
FAR
Greenteam, ungdomsstyrelsen
Greenteam, friluftsrådet
Information om allemansrätten
Friluftslivets värde 2
SUMMA
Not 2 - Verksamhets- och kanslikostnader
FAR arbetet
Mediasatsning
Friluftspolitiskt program
Friluftslivets samhällsekonomiska värde
Stärk Friluftslivet
Friluftslivets värde, del 2
Greenteam, ungdomsstyrelsen
Information om allemansrätten
Resor
Övrigt

429 210
20 000

114 614
508 033
0
0
640 930
1 841
265 444
300 000
24 616
353 184
2 208 662

33 085
514 481
2 179 565

2009-12-31

2008-12-31

0
0
0

625 000
9 000
634 000

IB bokfört värde
Årets anskaffningar
Årets utrangeringar

10 600
0
0
10 600

15 900

Årets avskrivningar
UB ackum värdeminskning
UB bokfört värde

-5 300

-5 300

5 300

10 600

136 368
771 536
132 818
200 000
391 277

Not 3 - Buffertfond
Svenskt Friluftslivs buffertfond är tillskapad för att kunna
nyttjas efter årsmötesbeslut för att
Säkerställa Svenskt Friluftslivs verksamhet även om
Föreningens ekonomiska villkor skulle förändras
Not 4 - Övriga ändamålsbestämda medel
Stärk Friluftslivet
Spridning av Friluftspolitiskt program

Not 5 - Inventarier

0
15 900
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Not 6 - Övriga kortfristiga skulder
Ej förbrukade projektmedel:
Forskarskola i Friluftsliv
FAR (Landstinget Norrbotten)
Friluftslivets värde del 2
Greenteam, ungdomsstyrelsen
Greenteam, friluftsrådet
Personalskatter
Övriga skulder

419 210
0
148 159
133 766
400 000

429 210
20 000
150 000
399 210

22 054
378
1 123 567

18 902
1 017 322

46 138
100 384
79 084
225 606

51 038
100 516
72 458
224 012

Not 7 - Upplupna kostnader och förutbet. Intäkter
Särskild löneskatt
Semesterskuld inkl. soc. avg.
Övrigt

Stockholm den

Gunnar Zettersten

Karin Brand

Stefan Nyström

Håkan Weberyd

Caroline Dewoon

Bo Sköld

Ulf Uddman

Vår revisionsberättelse har avgivits den

Kerstin Hedberg
Auktoriserad revisor

Klas Weidstam
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