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Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTIET 2016-06-01 

Justerandes sign. 

Au§ 100 Dnr KS 0136/2016 

Årsredovisning 2015 och stämmorapport, Bergskraft 
Bergslagen Ekonomisk Förening 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisning 2015 för Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening har inkommit. 
Resultaträkningen visar på ett underskott med 100 480 kronor. 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) avger muntlig rapport från Bergskraft 

Bergslagen Ekonomisk Förenings årsstämma. Två medlemmar har under året 

lämnat den ekonomiska föreningen medan två nya har tillkommit. Dotterbolaget 

Bergskraft Bergslagen Service AB är nedlagt sedan den 30 april 2016. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 





Bergskraft Bergslagen ekonomisk förening 
Org nr 769620-6403 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 

Styrelsen avger följande årsredovisning. 

Innehåll 

förva ltningsberättelse 
resultaträkning 
balansräkning 
tilläggsupplysningar 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser 
föregående år. 
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Förvaltnings berättelse 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 

Det formella bildandet av Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening (BKBEF) skedde hösten 
2009 och föreningen är sedan 28 decmeber 2009 registrerad hos Bolagsverket med 
organisationsnummer 769620-6403, det har sitt säte i Kopparberg. 

Då föreningen bildades i september 2009 sammanföll det med att EU-projektet Bergskraft 
Bergslagens sista verksamhetsår inleddes och ett av de bakomliggande syftena med fören ingens 
bildande var att ta vid där projektet avslutades för att förvalta och vidareutveckla projektets 
verksamhet. 

Föreningen bildade vintern 2009-2010 Bergskraft Bergslagen AB för att ta vara på de 
kommersialiseringsbara delarna av projektet. Aktiebolaget har sedan dess haft en hel rad 
uppdragsgivare både bland medlemmar och utanför fören ingen. 

Föreningen hade vid utgången av 2015 två dotterbolag; Bergskraft Bergslagen AB, org nr 556776-
2405 samt Bergskraft Bergslagen Service AB, org nr 556837-4481, båda med säte i Kopparberg. 
Det sistnämnda drivs som ett socialt företag. 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 

Förslaget som lades för stämman våren 2015 var att införa en högre medlemsavgift som också 
inbegrep en serv ice för medlemmarna (tex fri konsultationstid från föreningens dotterbolag). 

Det ena dotterbolaget, Bergskraft Bergslagen Service AB, kommer att avsluta sin nuvarande 
verksamhet under 20 16, all personal är uppsagd fr.o.m. 30/4 2016. 

Medlemsinformation 

2015-01-0 I 
-2015-12-31 

2014-01-0 l 
-2014-12-31 

Antal medlemmar vi årets ingång 
Antal tillkommande medlemmar 
Antal avgående medlemmar 

Antal medlemmar vid årets utgång 

29 
2 

-2 

29 

29 

29 
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Flerårsöversikt 

Nettoomsättning 
Resultat efter finansiella poster 
Soliditet 

tkr 
tkr 
% 

2015 2014 2013 
0 -117 662 

-I 00 -401 -286 
95 90 91 

Omsättningen i fören ingen varierar kraftigt pga av att man arbetar med ol ika projekt, med 
varierande omfattning. 

Resultatdisposition 

Till årsstämmans förfogande står fö ljande vinstmedel: 

Balanserat resultat 
Årets resultat 

Totalt 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande 

Balanseras i ny räkning 

Totalt 

479 452 
-1 00 480 

378 972 

378 972 

378 972 
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Resultaträkning 

Rörelseintäkter, lagerförändringar 111.111. 
Nettoomsättning 
Övriga rörelseintäkter 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.111. 

Rörelsekostnader 
Råvaror och förnödenheter 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 

Summa rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

Finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 

Summa finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 

Resultat före skatt 

Årets resultat 

Not 

2 

3 
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2015-01-01 2014-01-01 
-2015-12-31 -2014-12-31 

-11 6 927 
87 000 571 093 

87 000 454 166 

-481 848 
-125762 -298419 

-61 890 -75 670 

-187 652 -855 937 

-100 652 -401 771 

172 1 180 
-561 

172 619 

-100 480 -401 152 

-100 480 -401 152 

-100 480 -401 152 
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Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 

Summa finansiella anläggningstillgångar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Fordringar hos koncernföretag 
Övriga fo rdringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Summa kortfristiga fordringar 

Kassa och bank 
Kassa och Bank 

Summa kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 
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Not 2015-12-31 2014-12-31 

4 150 000 150 000 

150 000 150 000 

150 000 150 000 

5 300 100 
266 422 320 000 

12 688 11 954 
2 13 500 

284 410 545 554 

691 892 586 084 

691 892 586 084 

976 302 I 131 638 

I 126 302 1 281 638 
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Balansräkning 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Medlemsinsatser 
Reservfond 

Summa bundet eget kapital 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Årets resu ltat 

Summa fritt eget kapital 

Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Skulder till koncernföretag 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

S umma kortfristiga skulder 

Summa eget kapital och skulder 

Not 

5 

6(9) 

2015-12-31 2014-12-31 

639 900 619 900 
49 150 49 150 

689 050 669 050 

479 451 880 604 
-100 480 -401 152 

378 97 1 479 452 

1 068 021 1 148502 

683 
68 578 

58 28 1 63 875 

58 281 133 136 

I 126 302 l 28 1 638 
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Tilläggsupplysningar 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

7(9) 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisnings lagen och BFNAR 2009: I 
Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. 

Koncernredovisning 
Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsregeln i årsredovisningslagen 7 
kap 3§ upprättas ingen koncernredovisning. 

Upplysningar till resultaträkningen 

Not 2 Inköp från koncernföretag 

Andel inköp från dotterföretag % 

Not 3 Personal 

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inkl 
pensionskostnader 
Löner och andra ersättningar 
Sociala kostnader 

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 

2015-01 -01 
-2015-12-31 

6 

20 15-01-01 
-2015-12-3 1 

47 990 
13 900 

61 890 

2014-01-01 
-2014-1 2-3 1 

67 

2014-01-01 
-2014-12-31 

56 960 
17 896 

74 856 

Föreningen har inte haft några anställda under året. Löner och ersättn ingar består av styrelsearvoden 
till föreningens 6 styrelsemedlemmar. 
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Upplysningar till balansräkningen 

Not 4 Andelar i koncernföretag 

Namn 
Bergskraft Bergslagen AB 
Bergskraft Bergslagen Service 
AB 

Summa 

Org nr 
556776-2405 

556837-448 I 

Säte 
Lj usnarsberg 

Lj usnarsberg 

Antal Kapital-Rösträtts-
Namn andelar andel % andel % 
Bergskraft Bergslagen AB 100 100 100 
Bergskraft Bergslagen Service 
AB 100 100 100 

Summa 

Not 5 Förändring i eget kapital 

Reserv-

Eget 
kapital 

2 470 658 

260 759 

2 731 417 

Bokfört värde 
15-12-3 1 
100 000 

50 000 

150 000 
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Resultat 
145 584 

431 

146 015 

Bokfört värde 
14-1 2-31 
100 000 

50 000 

150 000 

Med lems- fond Över- Balanserat Årets 
insatser insatser resultat resultat Totalt 

Belopp vid årets ingång enligt 
fastställd balansräkning 290 000 49 150 329 900 880 604 -40 I 052 I 148 602 
Resultatdisposition enligt 
föreningsstämman: 
Balanseras i ny räkning -40 I 052 40 1 052 
Förändring medlemsinsatser 20 000 20 000 
Årets resultat -100 480 -I 00 480 

Belopp vid årets utgång 310 000 49 150 329 900 479 552 - 100 480 I 068 122 
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Kopparberg - - - ----

Lotta Sartz 

Åsa Eriksson 

Stefan Sädbom 

Min revisionsberättelse har lämnats 

Andreas Auer 

Göran Nordenhök 

Mikael Haapala 

-------

Tetje Eggen 
Auktoriserad revisor 
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BERGSKRAFT BERGSLAGEN 
EKONOMISK FÖRENING Org Nr: 769620-6403 

VERKSAMHETSBERÄ TTELSE 
för 2015 

1. Snabbfakta om perioden 2015: 

Antal medlemmar 2015 (2014) 
Ny medlem 
Avgående medlem 

Årsmedlemsavgift 

Medlemsinsats 

Antal medlemsinsatser 

Antal överinsatser 

Tillgångar 2015 (2014) 
Kassa 2015 (2014) 

Styrelse 
Ordförande 
Sekreterare 
Ledamot 

Suppleanter 

Revisor 

31 december 
2015 

29 
2 
2 

200 kr fysisk person 

5000 kr juridisk person 

10 000 kr 

29 

32,99 

I 126302kr 
691 892 kr 

Stefan Sädborn 
Lotta Sartz 

Andreas Auer 
Göran Nordenhök 

Åsa Eriksson 
Mikael Haapala 

Gunilla Pöchhacker 
Mattias Bäckström 

Te1je Eggen, Baker Tilly 

31 december 
2014 
(29) 

(29) 

(32,99) 

(I 28 1 638 kr) 
(586 084 kr) 
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2. Styrelsens berättelse 

Det formella bildandet av Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening (BKBEF) skedde 
hösten 2009 och föreningen är sedan 28 december 2009 registrerad hos Bolagsverket med 
organisationsnummer 769620-6403. Föreningen är också registrerad för moms och F-skatt. 

Då föreningen bildades i september 2009 sammanföll det med att projekt Bergskraft 
Bergslagens sista verksamhetsår inleddes och ett av de bakomliggande syftena med 
föreningens bildande var att ta vid där projektet avslutades för att förvalta och vidareutveckla 
projektets verksamhet. Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening bedriver en rad aktiviteter 
som har som övergripande syfte att skapa förutsättningar för ökad tillväxt inom Bergsbruket i 
Bergslagen. Föreningen har skapats på initiativ av deltagare i, - och är ett resultat av, tidigare 
projekt Bergskraft 11 · 13. 

Från och med 2014 har föreningen ensam övertagit det ekonomiska ansvaret för databaser, 
nätverk, testfält, forskningsstation, borrkärnearkiv mfl fasta och digitala "anläggningar" som 
skapats genom tidigare projekt. Föreningen driver vidare de av projektets verksamheter som 
bedöms ha bäst möjlighet att bidra till att förverkliga visionen om hållbar Bergsbruksrelaterad 
tillväxt i Bergslagen. 

Syftet med att utveckla och vidmakthålla de installationer för miljöforskning, databaser för 
bergsbruksrelevant information, borrkärnearkiv mm som tidigare projektet och föreningen 
skapat, är att bidra till att uppfylla föreningens vision "Hållbart bergsbruk är Bergslagens 
ekonomiska motor". 

Under året har de genom tidigare projekt insamlade materialet med historiska rapporter och 
kartor m.m. från Bergslagens Bergsbruksarkiv underhållits och i vissa delar varit tillgängliga 
för allmänheten genom föreningens WeBerGIS portal. Insamling av Bergsbruksrelevanta 
dokument från externa arkiv har vilat under året och fokus har i stället legat på att underhålla 
system för bildbearbetning, koordinatsättning och registrering av dokumenten i Bergskrafts 
digitala dokumentarkiv. Arbetet har utfö1ts av föreningens sociala företag Bergskraft 
Bergslagen Service AB, delvis med ekonomiskt stöd från Knutsbergsstiftelsen. Genom arbetet 
har antalet dokument i den publika delen av WeBerGIS ökat och i dagsläget tillgängliggörs 
37934 sidor med geologi, prospekteringsrapporter, industrihistoria, miljöhistoria, analyser, 
fotografier, gruvkartor, borrkärnekarteringar mm och är fritt tillgängligt för forskning, 
näringsliv och allmänhet. Stora delar av materialets förlagor utgörs av original och finns inte 
digitalt tillgängligt någon a1111anstans. 

Vidare har genom föreningens bolag Bergskraft Bergslagen AB bedrivits miljöforskning på 
olika typer av gruvavfall under året. Forskningen bedrivs på testfältet invid 
Ljusnarsbergsgruvan i Kopparberg, i våra egna laboratorier samt vid forskningsstation 
Kvarntorp söder om Kumla. 

Föreningens verksamhet bygger vidare på aktiviteter som skapades av tidigare EU-projekt och 
har som syfte att bevaka, stimulera och samla intressenter runt frågeställningar om utveckling 



BKBEF årsstämma 2016 

av infrastruktur, kompetensförsö1jning och samhällsutveckling relaterat till nya och befintliga 

gruvor i Bergslagen. De utmaningar som bergsbruket står inför är av sådan art att samhällets 

aktörer måste engageras om hållbart bergsbruk skall kunna utvecklas. Föreningen har därför 

under å ret deltagit i samarbete med Region Dalarna, Länsstyrelsen Västmanland, och 

Regionförbundet Örebro och stöttat de tre länsorganisationerna i deras uppdrag enligt 

Mineralstrategin att utreda och optimera kompetensförsö1jningen i regionen så att den går "i 

ta kt" med och kan erbjuda de kompetenser som Bergsbruket behöver. 

I januari deltog föreningen genom ordförande som talare vid konferensen "Framtidens Gruv 

och Mineral 2015" i Stockholm och presenterade då föreningens vision och arbetet med en 

Regional Mineralstrategi. Arbetet med att stimulera de regionala, offentliga aktörerna att 

utarbeta en Regional Mineralstrategi har tyvärr avstannat då regionala aktörer omorganiserats 
och aktörerna anser att de tappat nationellt stöd för att genomföra initiativet. Ett resultat är 

dock att det i Västmanland anställts en person med ansvar för bergsbruksrelaterade frågor på 

Länsstyrelsen. 

Föreningen är medlem i föreningen "Hållbara Bergs/agen " [http://www.bergslagen.org/}, ett 
nätverk av aktörer och intressenter med i huvudsak skogliga och areella intressen, men som 

delar visionen om hållbar utveckling i Bergslagen och som erkänner Bergsbrukets stora 

historiska betydelse och som vill samverka kring den framtida utvecklingen av näringar i 

Bergslagen. Under året blev Bergslagen godkänt som ett internationellt "Mode! Forest 

område" [http://www.imfn.net/international-model-forest-network] där Bergsbruket har varit, 

och är en av de starka "landskapspåverkande" näringarna. 

Tillsammans med medlemmar i nätverket påbö1jades under 2015, och inlämnades våren 2016, 

en ansökan till VINNOVA om att bilda ett "Kompetenscentrum" genom projektet: 

"Knowledge production and learning for Landscape Restoration" . I skrivande stund inväntas 

besked från VINNOV A. 

Genom föreningens ordförande presenterades föreningens verksamhet för avdelningen för 

Mineralresurser på SGU och där diskuterades ett eventuellt framtida Bergslagsprojekt 

inspirerat av det stora Barentsprojektet som just avslutas. SGU söker medel för ett flerårigt 

projekt och önskar samarbete med Bergskraft i det planerade projektet. 

Föreningen deltog genom dotterbolaget Bergskraft Bergslagen AB i en ansökan "Back2Life" 

till EU's innovationsprogram H2020 tillsammans med 16 internationella pa11er. 

Projektansökan gick inte vidare till andra omgången men hade som ide att kartlägga gruvors 

påverkan på ekosystem och att utveckla metoder för att åtgärda problem och skapa 
förutsättningar för nya ekosystem i påverkade områden. 

Vidare har föreningen stöttat Intresseföreningen Bergslaget i deras projekt 

"Bergslagssatsningen" och bidragit med material för fortsatt utveckling av en nästan 11 meter 
lång skalenlig modell över gruvorna i Pershyttan vid besökscentrumet vid Pershyttans 

Masugn söder om Nora. 
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Föreningen hade vid utgången av 2015 två dotterbolag; Bergskraft Bergslagen AB samt 

Bergskraft Bergslagen Service AB. Det sistnämnda drivs som ett socialt företag. 

Bergskraft Bergslagen AB har under året bedrivit en lång rad olika konsultuppdrag i 

samarbe te med medlemmar och partners i Bergslagen. Till exempel så har bolaget under året 

utrett gruvrisker i Örebro och Norbergs kommuner med efterföljande detaljutredningar 

relaterat till närhet till skolor och bebyggelse samt platser där många människor vistas. 

Bolaget har också undersökt och utarbetat underlag för, miljökonsekvensbeskrivningar och 

ansökningar relaterade till flera bergtäkter i Bergslagen samt även projektledning av 

prospekteringsprojekt. För Lovisagruvans räkning har filter och metoder för rening av 

metallha ltigt vatten vidareutvecklats och bolaget har under året drivit ett stort VINNOVA 

finansierat projekt om injektering av grönlutslam i gruvavfall. 

Föreningens sociala företag Bergskraft Bergslagen Service AB har under året bedrivit 

konferens, Bed&Breakfast samt frukost, lunch och catering på "Stora Gården" i Kopparberg i 

kombination med att olika former av arbetsträning har erbjudits. Vidare har under en ko11 

period under vintern, några ensamkommande flyktigbarn varit placerade på Stora Gården. 

Volymen i ovan listade uppdrag har dock drastiskt minskat varför Bergskraft Bergslagen 

Service AB under 201 6 kommer att avvecklas då verksamheten inte längre bedöms vara 

långsiktigt bärkraftig. 

Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening och Bergskraft Bergslagen AB har sedan 2014 

anlitat PwC i Örebro, och Bergskraft Bergslagen Service AB, Ulrika Almnor Redovisning AB 

för löpande redovisnings- och bokföringstjänster. Samtliga företag i koncernen har utarbetet 

och använder rutiner för attestinstruktioner, delegations- och arbetsordning. 

Revisionen av föreningen och dess dotterbolags ekonomi utförs av Te1je Eggen på Baker 

Tilly i Karlskoga. 

Föreningen har ett löpande avtal med Ljusnarsbergs kommun om att få använda Bergskraft 

logotyp som föreningens symbol och Bergskraft Bergslagen AB ansvarar för driften av 

koncernens hemsida på www.bergskraft.se 
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3. Föreningens aktiebolag 

Föreningens aktiebolag har under året haft i medeltal 3 anställda vardera och resultat m.m. 
sammanfattas i tabellen nedan. 

Bergskraft 
Bergslagen AB 

Organisationsnummer 556776-2405 

Nettoomsättning 2 204 731 kr 
Tillgångar 31 dec 2015 3 869 463 kr 
Summa Kassa och bank 3 344 191 kr 
Lämnat koncernbidrag 0 kr 
Resultat efter skatt 145 584 kr 
Medeltalet anställda 3 personer 

Styrelse 
Ordförande Stefan Sädborn 
Ledamot Hans Forsling 
Ledamot Jan-Erik Björklund 

VD Mattias Bäckström 
Suppleant Lotta Sartz 

Styrelsen för Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening 

Genom ordförande 

dlr--~-
Stefan Sädbom 

Bergskraft Bergslagen 
Service AB 

556837-4481 

700 722 kr 
305 438 kr 
115 717 kr 

0 kr 
-43 797 kr 
3 personer 

Andreas Auer 
Anders Johansson 

Ulla-Britt Nordgren 

Gunilla Pöchhacker 




