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Partistöd för 2017 års verksamhet
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 november 2014 § 83 anta
regler för kommunalt partistöd för Ljusnarsbergs kommun. Reglernas§ 5 fastslår
krav på årlig redovisning av partistödets användning och att till redovisningen skall
bifogas granskningsrappo1t och granskningsintyg.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträden den 12 april 2017 § 14 och
14 september 2017 § 60 om reviderade regler för redovisningen av partistödets
användning.
Redovisning av partistödets användning, granskningsrapport och granskningsintyg
för 2017 har inkommit från Miljöpartiet de gröna i Ljusnarsberg, Ljusnarsbergs
Arbetarkommun Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna Ljusnarsberg,
Vänsterpartiet i Ljusnarsberg, Moderata Samlingspartiet i Ljusnarsberg och
Liberalerna.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.
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Blankett för redovisning av kommunalt partistöd
(Blanketten lämnas till kansliavdelningen senast den 30 juni året efter redovisningen avser.)

Redovisnings period
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Av pa11iet utsedd granskare

\

Namn: \D ~'D W-ES\\ W
Adress: JÄ12X-\JÅqEN 3> , 71~3 ( \CC?Pf\UB-829
Telefonnummer: 05&6·- 3ffl53 < D'fD -- 03DL/ l-25"
E-postadress: tcrrd we.:it,\"\ @-l-eL1~, t öh'1.
Redovisning:
(Här anges på vilket sätt partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den
kommunala/regionala demokratin och hur det har använts för det lokala partiarbetet som
riktar sig till kommunmedlemmarna)
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Årsmöte för Ljusnarsbergs Arbetarekommun 2018-03-01.
På årsmötet deltog 14 st medlemmar.

1.

Årsmötets öppnande.

Ken Karlsson öppnade mötet
2.

Parentation.

3.

Val av ordförande för årsmötet.

Till ordförande valdes Ken Karlsson.
4.

Val av sekreterare av årsmötet.

Till sekreterare valdes Ulla Kalander-Karlsson.
5.

Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare.
Annika Renbro och Mattias Svedberg valdes.

6,

Styrelsens årsberättelse.
Föredrogs och lades till handlingarna.

7.

Kommunfullmäktigegruppens årsrapport.
Föredrogs och lades till handlingarna.

8.

Ekonomisk redovisning för 2017.

Resultat och balansräkningen föredrogs och Jades till handlingarna.
9.

Revisorernas berättelse.

Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.
10.

Ansvarsfrihet för styrelsen.

Ett enigt årsmöte lämnade ansvarsfrihet till styrelsen för verksamhetsåret 2017.

11.

Valärenden

Till ordförande på 1 år valdes Ken Karlsson
övriga ledamöter på 2 år: Antti Tsupukka, Maud Tsupukka, Ulla Kalander-Karlsson
1 år kvar i styrelsen: Gert Stark, Mattias Svedberg, Ewa-leena Johansson.
Förtroenderådsrepresentanter 25/3: Antti Tsupukka, Mattias Swedberg, Filip Stark,
Sudaduang Pangkrathok ersättare: Jon Brossberg, Susanne Hall
Förtroenderådsrepresentanter 11/11: Antti Tsupukka, Mattias Swedberg, Filip Stark,
Sudaduang Pangkrathok ersättare: Jon Brossberg, Susanne Hall

12.

Val av 2 revisorer

Årsmötet valde Arne Eklund och Tord Westin
13.

Val av valberedning.

Till valberedning utsågs styrelsen
14.

Fastställande av styrelsearvoden.

Arvodet för IT ansvarig plockas bort i övrigt ska arvodena vara oförändrade.
15.

övriga frågor.

Ken berättade om en radiointervju han och Moderaten Ulf Hilding deltagit i med
anledning av minskningen av KF ledamöter från 25 ti/121 ledamöter.
Årsmötet informerades även om att ett förrådsutrymme skall hyras från 1/4 i samma
hus som partitoka/en.
16.

Avslut.
Ordförande tackade årsmötet för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförande

Sekreterare
, Ulla Kalander-Karlsso~
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Justerare

Mavias Sve~(~ / J
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Ljusnarsbergs Arbetarekommuns Styrelseberättelse 2017.

Arbetarekommunen lämnar följande verksamhetsberättelse.
Styrelsen har bestått av följande ledamöter:
Ken Karlsson ordf., Gert Stark vice ordf., Mattias Svedberg kassör, Ulla
Kalander-Karlsson sekr., Maud Tsupukka ledamot, Antti Tsupukka ledamot och
Ewa-Leena Johansson ledamot.
11st styrelsemöten har hållit och dessutom 5st medlemsmöten.
Veksamhetsplanen för året har följts, med några få undantag. Några fler möten
än det var planerat. Efter årsmötet påbörjades arbetet både på hemmaplan
och på distriktsnivå, med en vårkampanj 26/4-7/5, en så kallad förvals .
kampanj. Man kan klart märka att vi närmat oss ett valår, då det mesta på PD
handlat om just detta.
Partidistriktet höll årsmöte den 26/3, vi hade 4 representanter på plats.

1:a maj firades på Malmtorget, talare var Jon Brossberg, Håkan Bergström LO
och Matilda Ernkrans PD-ordf. och riksdagsledamot. Bra väder och trevlig musik
från Jimmy G och Magnus C. Vi testade ett gratislotteri med en Gottekorg som
pris, mycket uppskattat. Just detta med gratislotteri och Gottekorg blev ett
återkommande inslag vid alla utåtriktade aktiviteter under året.
Den 15/5 mötte Matt~as, Ken och Carina O från PD Ställdalens Byalag i deras
lokal för ett trevligt och givande samtal, ca 20 pers. kom. Detta är något vi
borde fortsätta med, ute i alla byar.
Vid Våryran den 27/5 körde vi med Hopp borg, som Da..Iniel Andersson från
Lindesberg lånade ut. Många bra kontakter, och nya rnJ?dlemmar värvades.
29/5 vid medlemsmötet hade vi bjudit in ~engt Storbacka, som informerade
oss om S-kongressen.
Inför årets Kyrkoval fick vi ihop 14 namn till vår lista. Vid torghandeln den 9/9
hade vi ett bord där vi talade kyrkopolitik och bjöd på kaffe mm. Valet

medförde att vi ökade med 2 mandat i Kyrkofullmäktige, och det innebär att
det nu endast skiljer 1 mandat mellan oss och den borgliga alliansen.
Under hösten genomfördes Höstkampanjen II Reformer för ett tryggare
Sverige11 2-15/10. Vi körde en aktivitet den 12/10, Eva Efrån PD + ett antal
medlemmar deltog.
26/11 deltog 11 av oss på PD stora valkonferens i Örebro. Glädjande för oss i
Norr, så kom Daniel Andersson, Lindesberg in som 4:e namn på Riksdagslistan.
Vi deltog även på Julmarknad i Kopparberg, där ytterligare medlemmar
värvades.
20/1 var det dags för en s.k. Kandidatutbildning inför valet, 3 av oss deltog.
Vidare kan nämnas att ordf. deltar på de månadsträffar som PD kallar till i
Örebro. Glädjande är också att vi kommit igång med AK-styrelsemöten inom
KNÖL kommunerna, totalt 4st hittills, och fler är planerade.
4 medlemmar, Jon, Mattias, Ulla och Ken gick Partiets medlemsutbildning steg
1 i november och kommer gå steg 2 inom kort.
Några av de frågor som under året varit "heta" kommunala, är
om/nybyggnation av Ljusnarshallen, vad göra med Garhytteskolan och
eventuell ny politisk organisation för att nämna några.

Kopparberg 2018-02-14
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~~~~För AK-styrelsen/Ken Karlsson ordförande.

Ljusnarsbergs Socialdemokratiska Arbetarekommun
Org.nr: 877100-6080

Resultatrapport 2017
2017-12-31

3010
3020
3030
3110
3190
3500
3990
Intäkter

Mötesintäkter

Kommunbidrag
övriga bidrag
Medlemsavgifter
övriga intäkter

4010
Möteskostnader
4011
Underhållning
4020
Lotterier
4030
Bingo
Friskvård
4040
Verksamhetskostnader
5010
Lokalhyra
5020
El
Städning
5060
5090
Lokalkostnader, övriga
Marknadsföring
5900
Annonsering
5910
Kontorsmaterial
6110
Trycksaker
6150
Telefon, fast
6210
6212
Mobiltelefon
Porto
6250
Utbildning, förtr.valda
6430
Årsmöte
6450
Reskostnader, förtr.valda
6460
6490
övriga styrelsekostnader
Bankkostnader
6570
6970
Tidningsr och tidskrifter
Personal kostnader
7010
Arbetsgivareavgifter
7511
6993
Uppvaktning och gåvor
Utbildning
7610
Röi'e/se- ochpersonälkostriader

0,00
0,00
0,00
136 000,00
11 746,00
1125,00
1400,00
150271,00
8455,as
5279,00
541,00
0,00
0,00
14275,25
14400,00
0,00
0,00
622,00
6 349,00
500,00
349,00
1 095,00
0,00
299,00
3 396,75
3 250,00
4 281,00
6140,80
13 595,00
883,00
490,00
61 875,00
17 819,00
1 001,00
2 000,00
138 345,55

Avskrivningar
7835
Aiisk;ivriingå; .

0,00
0,00

lntäktsränta
8300
Oviig_a Ränteintlkostn o liknande

0,00
0,00

Resultat

-2 349,80

Ljusnarsbergs Socialdemokratiska Arbetarekommun
Org.nr: 877100-6080

Balansrapport

2017

TILLGANGAR
2017-12-31

2016-12-31

1250

Inventarier, Datorer

0,00

0,00

1259

Avskrivninfar, datorer

0,00

0,00

1630

Skattekonto

1710

Förutbetalda hyreskostnader

0,00

0,00

1790

övr förutbet kostn o uppi intäk

0,00

0,00

1910

Kassa

4,00

125,00

1920

BankGirot

0,00

0,00

188 620,20

206 513,00

62 025,00

62 025,00

. 1940
1970

879,00

Bank
Kf:s 5 års lån
SUPIIM~ -TILLGANGAR

. --

-268 .663,00

SKULDER

2440
2710
2730
2910
2990

Leverantörsskulder
Skatt
Sociala avgifter
Upplupna löner
övr uppi kostn o förutbet int

0,00
0,00
-879,00
0,00
0,00

0,00
-8 290,00
-7 374,00
0,00
0,00

SUMMA .SKULDER

-87f},00

-15 664,Q0

Balanserad vinst eller förlust
Föregående års resultat
Arets resultat

-218136,00
-34 863,00
2 349,80

-184 289,00
-33 847,00
-34 863,00

SUMMA EGET KAPITAL

-250 649,20

-252 999,00

SUMMA SKULC>ER OCH EGET KAPITAL

~251528,20

-268 663,00

EGET KAPITAL

2091
2098
2099

Revisionsberättelse för Ljusnarsbergs
Socialdemokratiska Arbetarekommun
1 januari-31 december 2017.

Undertecknade av årsmötet utsedda revisorer har granskat Arbetarekommunens
räkenskaper och övriga handlingar rörande det gångna året. Då revisionen ej givit
anledning till någon anmärkning, föreslår vi att resultat och balansräkning fastställs
per den 31/12 2017 och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen
omfattar.

Kopparberg 2018-02-23.
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Blankett för redovisning av kommunalt partistöd
(Blanketten lämnas till kansliavdelningen senast den 30 juni året efter redovisningen avser.)
Partiets namn
Moderata Samlingspartiet i Ljusnarsberg

Redovisningsperiod
2017
Av partiet utsedd granskare
Namn: Anette Bi.ilow
Adress: Dalstigen 5, 25341 Vallåkra
Telefonnummer: 0706650446
E-postadress:
Redovisning:
Se bilagd årsredovisning inklusive verksamhets- och revisionsberättelse.
Kommentar: 10 400 kr har betalats till Moderaternas förbund. Avgiften täcker kostnader för
försäkringar, medlemsregister, e-postsystem, utbildning av förtroendevalda och medlemmar,
framtagning av trycksaker och kampanj material, stöd och rådgivning av partiombudsman
samt förberedande verksamhet inför kommunalvalet 2018.

- Hälmed intygas riktigheten i ovanstående uppgifter:

Kopparberg 2018-04-22
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Namnfö1tydligande (utsedd granskare för ovan nämnda parti)

14j

terna

Ljusnarsberg

Verksamhetsberättelse Moderata Samlingspartiet i
Ljusnarsberg 2017
Årsmöte hålls på Bångbro Herrgård lördag 24/3 2018 kl 14:00.
Verksamheten har under 2017 i huvudsak ägnats åt det kommunpolitiska arbetet. Även
frågor kring äldrevård, skola och asylpolitik har aktivt behandlats.
På vår hemsida och Facebook har aktuella frågor och information lagts ut.
Vår strävan är att alla ska hitta information om oss och vårt arbete på ett enkelt sätt.
Styrelsen har under året haft 9 st protokollförda möten inklusive det konstituerande mötet
samt en fiskedag och ett julbordsmöte.

Politiska uppdrag fördelade på medlemmar 2017
Ko111:mm1fullmäktige
Ulf Hilding, ordinarie
Daniel Johansson, ordinarie
Peter Jeppsson, ordinarie
Bo Fjällman, ersättare
Margareta Lagerlöf, ersättare

Kommunstyrelsen
Ulf Hilding, ordinarie
~-

Allmänna utskottet
Ulf Hilding, ersättare

BOS-utskottet
Ulf Hilding, ordinarie

Kopparberg 24 februari 2018
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Nya Moderaterna i Ljusnarsbergs Kommun
Bokslut för Verksamhetsåret 2017
Ingående Balans

87 595,59

Intäkter
Partistöd
Medlemsavgifter

52 000,00
1440,00

TOTALT

53 440,00

Kostnader
Möten och arrangemang
Expeditionskostnader
Resekostnader
Lokalhyra
Avgift Förbundet
Sponsring
Ersättning revisorn

25 746,00
3 436,00
2 000,00
0,00
10 400,00
0,00
1000,00

TOTALT

42 582,00

Utgående Balans

98 453,59

Tillgångar
Kassa
Bank

258,00
98195,59

Skulder
Leverantörsskulder
Totalt

0,00
98 453,59

Avgift Förbund avser:
f örsäkringar, medlemssystem, mailsystem,hemsideplattjorm,
administrativ och IT- support
presstjönst, utbildning av förtroendevalda och medlemmar
kopiering och tryckning av material
förenings och kampanjstödfrån portiombudsmon och biträdande ombudsman
valadminstrotion inför val 2018

Nya Moderaterna i Ljusnarsbergs Kommun

Revisionsberättelse 2017
Undertecknad, av föreningen Moderata Samlingspartiet valda revisor,
som granskat föreningens räkenskaper och förvaltning får efter slutförd
granskning avge följande berättelse.

Jag har granskat räkenskaperna och tagit del av styrelsens
sammanträdesprotokoll.
Alla verifikationer har granskats och föreningens tillgodohavande på
bank har kontrollerats.
Beträffande föreningens ekonomiska ställning hänvisar jag till balansa
och resultaträkningen, vilka liksom övriga uppgifter lämnade av
styrelsen befunnits överensstämma med räkenskaperna.
Då inga skäl till anmärkning föreligger föreslår jag
att balansräkningen per 201 7-12-31 fastställes
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar

Vallåkra 2018-01 -24

Anette Bulow
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Blankett för redovisning av kommunalt partistöd
(Blanketten lämnas till kansliavdelningen senast den 30 juni året efter redovisningen avser.)
Partiets namn
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Av partiet utsedd granskare
Namn: .:51/t /V /['11 /I) C,,'/JS
Adress: l3Y&6 P!fr'S 7/JI?

t:

6.' I I

0?

Telefonnummer: ö 5 &"0 - /
E-postadress:

·7-;y 3'-/ kö/J/'v1 ilf/3El2G'

Ö '1-

Redovisning:

Exempeltext
Se bilagd årsredovisning inklusive verksamhets- och revisionsberättelse.

(Här anges på vilket sätt partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den
kommunala/regionala demokratin och hur det har använts för det lokala partiarbetet som
riktar sig till kommunmedlemmarna)

Härme<:..1y~ rikt~ heten i o~anstående uppgifter:
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Namnförtydligande (utsedd granskare för ovan nämnda parti)

REVISIONSBERÄTTELSEu
För Vänsterpartiet i Ljusnarsberg omfattande kalenderåret 2017
Undertecknad utsedd revisior, får efter fullgjort uppdrag
avge följande berättelse.
Den av oss företagna revisionen har inte givit andledning till
anmärkning av styrelsens verksamhet.
Med hänsyn vad som sagts föreslår vi, att årsmötet beviljar
styrelsen full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Kopparberg 2018-01-17
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Jan Kangas.

EKONOMISK RAPPORT.
11 01 01 ~ 1112 31
BUDG 2017
10 000,00
28 000,00
5 000,00
1 000,00
0,00

PER 12 31
10 000,00
28 000,00
4 360,00
1 236,00
1 003,00

44 000,00

44 599,00

HYRA.
ARSKONFEREi\lS.
RESOR.
ANNONSER.
SPONSRING.
NÄRRADION.
UNG VÄNSTER.
MAT, FIKA.
MAT ÅRSMÖTE.
INKÖP MARKEN.
BLOMMOR, PRES.
KONTORSMATERIAL.
AVGIFTER.
ABF+FOLKR.ARKIV.
IT-HEMSIDAN.
KONGRESS.
DIVERSE.
VALMATERIAL

14 400,00
5 000,00
2 500,00
1 500,00
1 000,00
2 000,00
2 800,00
1 000,00
2 000,00
2 000,00
1 500,00
1 000,00
700,00
500,00
1 000,00
3 800,00
1 000,00
300,00

14400,00
3 600,00
4 316,00
0,00
0,00
1 700,00
0,00
1 898,00
1 900,00
1 363,00
1125,00
400,00
259,00
250,00
1 000,00
7 770,00
2 875,00
500,00

SUMMA UTGiFllER:

44 000,00

43 356,00

INKOMSTER:
GRUNDSTÖD.
PARTmTÖD.
MARKNADSFÖRS.
MEDLEMSAVG!FTER.
DIVERSE
I

SUMMA INKOMSTER.

UTGIFTER:

.....................................
Sune Kairlsson.

Verksamhetsberättelse år 2017
I Sverige, i Ljusnarsberg så behövs Vänsterpartiet. Det får vi bevis för många
gånger. Vi bor i en liten kommun men vi påverkas av centrala beslut och av
omvärlden, precis som en stor kommun.
År 2017 har varit ett år då rasismen ökat överallt. Det är då ännu viktigare att
vår politik förs ut för att värna om solidaritet och medmänsklighet. Rasisterna
sprider sig som ogräsrevor och det är vår plikt att kapa dessa revor.
Under året har vi haft "Röd Lördag" ett antal gånger. Då har vi bjudit in
allmänheten på fika och diskuterat politik. Vi har även delat ut material några
gånger utanför ICA.
Vi har besökt riksdagen där vi guidades av vår riksdagsledamot Mia SydowMölleby
V firade 1 maj på Malmtorget med Ulla Diedrichsen som konferencier och
Jeanette Bergqvist och Eva Renberg som talare. Jonas Karlsson från V i ·
Lindesberg spelade och sjöng. Det var mycket folk och strålande väder och vi
gästades också av ett flertal personer från Vänsterpartiet i Lindesberg
Vi deltog i Kulturglimtar där några medlemmar visade upp sina alster i vår
partilokal under namnet "Kamrater i rött"
Vi har deltagit i möten, nätverksträffar, utbildningar och konferenser i distriktet
Vi har haft 11 styrelse- och/eller medlemsmöten under året varav de flesta
gemensamt.
Astrid Dahl: ordinarie i kommunfullmäktige, ordinarie i kommunstyrelsen,
ordinarie i allmänna utskottet, gruppledare, ordinarie styrelseledamot i
Ljusnarsbergs kommunlager AB, ordinarie styrelseledamot i Stiftelsen Stora
Gården, ordinarie i Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer, ordinarie i
krisberedningsnämnden, god man fastighetsförvaltning, sakkunnig
tätortsfrågor och landsbygdsfrågor, representant och ersättare i
Bergslagsdiagonalen, ersättare i intresseföreningen Bergslaget, nämndeman i
tingsrätten.

Ulla Diedrichsen: ordförande i kommunfullmäktige, ordinarie valnämnd.
Stämombud och ersättare Ljusnarsbergs kommunlager AB, stämombud och
ersättare Leader Bergslagen, stämombud och ersättare i Tursam Bergslagen,
stämombud och ersättare i Hopajola, från februari Begravningsombud.
Eva Renberg: ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i Bos {bildnings och
sociala utskottet), ersättare i Ljusnarsbergs kommunlager AB.
Sture Ekmark: ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i valnämnden,
ersättare i räddningsnämnden Västerbergslagen.
Madelene Lindkvist: ersättare i kommunfullmäktige
Sune Karlsson : vår duktige tekniker på Radio Ljus som sänder
kommunfullmäktigemötena varje gång.
Astrid Dahl har varit ordinarie i valberedningen för distriktet
Ordförandeskapet har delats av Eva Renberg och Ulla Diedrichsen
Kassör har varit Sune Karlsson, sekreterare har varit Ingalill Olsson, Jeanette
Bergqvist har varit ledamot. Ersättare i styrelsen var Madelene Lindkvist och
Sture Ekmark.
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,foanette Bergqvist Ledamot

k

O't., (,-j--,j (f•r•.-;•
1

Sune Karlsson Kassör

Ljusnarsbergs Vänsterparti Årsmöte 180323 org.nr 875002-9947
Närvarande vid årsmötet 180323 var fjorton personer. Se bilaga 1.

1. Årsmötets öppnandes av ordförande Eva Renberg.
2 . Mötet beslöt att årsmötet var stadgeenligt utlyst.
3. Mötets fastställande av röstlängd.
4. Mötesformalia:
a. Maria Odheim Nielsen valdes till årsmötets ordförande.
b. lnga-/ill Olsson valdes till årsmötets sekreterare.

c. Astrid Dahl och Sture Ekmark valdes till årsmötets justerare tillika
rösträknare.
d. Fastställande av dagordning.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Ulla Diedrichsen. Mötet
beslöt att godkänna·denna samt tillägg. Lades till handlingarna.
6. Styrelsens kommunala rapportföredrogs av Astrid Dahl. Mötet beslöt att
godkänna denna samt tillägg. Lades till handlingarna.

7. Styrelsens ekonomiska rapport föredrogs av Sune Karlsson. Mötet beslöt att
godkänna denna och lägga till handlingarna.
8.Revisionsberättelse föredrogs av Jan Kangas. Jan Kangas utfört uppdraget.
Mötet beslöt att godkänna denna och lägga till handlingarna.
9. Mötet beslöt om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
10. Kassör Sune Karlsson föredrog budget för kommande år. Då vi står inför ett
valår kan valet påverka partistödet uppåt eller nedåt varför viss reservation för
aktuell budget för kommande år måste tas med i beräkningarna.
11.Några inkomna motioner finns inte.

12.Mötet beslöt att godkänna verksamhetsplanen. Mötet beslöt att Jämna till
styrelsen att utveckla planen ytterligare.
13. Val av styrelse:
a. Mötet beslöt att fastställa styrelsens storlek till fem ordinarie ledamöter
och två ersättare.
b. Mötet beslöt att ha fortsatt delat ledarskap och valde Astrid Dahl och
Jeanette Bergqvist till ordförande.
c. Mötet valde Sune Karlsson till kassör.
d. Mötet valde lnga-lill Olsson och Eva Renberg till ordinarie ledamöter till
styrelsen.
e. Mötet beslöt att välja Therese Olsson och Sture Ekmark till ersättare i
styrelsen.
14. Mötet beslöt att välja Jan Kangas till r evisor.
.15. Mötet beslöt att välja Jan Kongos till granskare.
16. Val av valberedning.
a. Mötet beslöt att fastställa valberedningens storlek till en person.
b. Mötet beslöt att välja Ulla Diedrichsen till valberedning.
17. Övriga val:
a. Mötet beslöt att välja Sture Ekmark och Jeanette Bergqvist till fackligt
ansvariga.
b. Mötet beslöt att välja Sune Karlsson till ombud till ABF.
c. Mötet beslöt att välja Eva Renberg och Therese Olsson till
Hemsidesansvariga.
d. Mötet beslöt att välja styrelsen till studieansvariga.
e. Mötet beslöt att välja Sune Karlsson tillmedlemsregisteransvarig.
f. Mötet beslöt att välja Jeanette Bergqvist och Eva Renberg till kvinnopolitiskt

ansvariga.

18. Övriga Frågor: Mötet beslöt att fastställa kommunlistan på årsmötet. Se
bilaga 2. Mötet beslöt att ge ett pressmeddelande angående kommunlistan
m.m.

19. Mötets ordförande Maria Odheim Nielsen avslutar mötet.
Ejtf!;,cårsmötet åt vi mat på Bångbro Herrgård och hade trevligt.
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_ffl LJUSNARSBERGS
~KOMMUN

Blankett för redovisning av kommunalt partistöd
Partiets namn
Miljöpartiet de gröna i Ljusnarsberg
Redovisningsperiod

20170101-2017123]
Av partiet utsedd granskare
Namn: Olli Leppänen
Adress: Åstigen 8 714 34 Kopparberg
Telefonnummer:
072 2406611
E-postadress:
ollpir@live.se
Redovisning:
Under året har miljöpartiet de gröna i Ljusnarsberg använt partistöd till hyra for våran
samlingslokal där medlemsmöten äger rum.
Kampanjat på torgetfor klimatoffensiv. Kampanjat och marknadsfo,:t oss vid Kopparbergs
resecentrum for resenärer i kollektivtrafiken.
Haft arbetsträffvid. Bångbro herrgård inför valet.

Hänned intygas riktigheten i ovanstående uppgifter:

Kopparb0rg den

Z 0l~ Ol{ 0[5

alv~
O\\t lw-Qi_~,___ _ _ __
Namnförtydligande (utsedd granskare för ovan nämnda parti)

Revisionsberättelse

Undertecknad revisor, utsedd att gra~ska räkenskaperna och förvaltningen för
Miljöpartiet de gröna i LjusnarsbergJ kommun för året 2017, avger följande
berättelse:

.(

' Räkenskaperna är förda med ordning och reda.
Till kontoutdragen fanns det tillhörande verifikationer.
Årsbeskeden är korrekt avstämda mot kassaböckerna.

Då granskningen inte gett anledning till någon anmärkning föreslås' årsmötet:
.
.
....
'

Att fastställa resultat och balansräkning enligt framlagd redovisning, samt
Att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 2017.

Kopparberg 2018.04.08

~~
Olli Le~en

Ingående balans 2017-01 -01
Tillgångar
Bc![lkgiro
173 316 kr
Kassa
16 kr

Skulder och eget kapital
Eget kapital
173 332 kr

Summa

Summa

173 332 kr

173 332 kr

.\

Resultaträkning 2017-01 -01 - 2017-1_2-31
Inkomster
Partistöd
38 000 kr

Summa

38 000 kr

...

Utgifter
Möt~n+Ut_bildni_ng
r,,,icif~Q_adsfqring
Gåvor
Avgifter
Regionalt stöd
Tryc_
ks?ker
HY[? .
, övrigt
I suiii_111_
a u~gifter
Arets överskott
Sum_ma utgLfter

...

11 882 kr
2 920 kr
- kr
4 878 kr
- kr
- kr
- kr
1 00.9. kr
20 680 kr
17 320 kr
-17 320 kr

~

, Utgående balans
16 kr
Kassa
Bankgiro
190 635 kr

Eget kapital
Eget kapital

190 651 kr

Summa

Summa

190 651 kr

190 651 kr

Verlcsamhetsberättelse 2017
Miljöpartiet de gröna i Ljusnarsberg

Under året har vi nyttjat våran lokal dit hyran går för medlemsmöten och träffpunkt.
Vi har kontinuerligt deltagit i kommunens arbete via utskottsmöten, kommunstyrelse och
kommunfullmäktige. Vi har även varit representerade i Budgetberedningen och där gjort vår
röst hörd när det gäller kommunens ekonomi.
Gruppledare har representerat vid företagsfrukostar som kommunen anordnat.
Under våren deltog vi i den nationella kampanjen klimatoffensiv där vi delade ut fröpåsar och
informerade om de nya klimatsatsningarna.
Vi har vid tillfällen under hösten kampanjat vid resecentrum i Kopparberg och tackat
resenärer som åkt kollektivt genom att bjuda på kaffe och smörgås samt delat ut reflexer i
marknadsföringssyfte.
Under hösten hade vi en arbetsträff på Bångbro herrgård för att starta valarbetet inför 2018
tillsammans med distriktet.
På våren under två tillfällen åkte gruppledare Natalie Peart, och ordförande Linn Wennberg,
på utbildning i grönt ledarskap i Stockholm. Där fick vi kunskap i hållbart ledarskap och
tillfälle att träffa partikamrater från hela landet.

Gruppledare
Natalie Peart

Ordförande
Linn Wennberg
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LJUSNARSBERGS
KOMMUN
Blankett för redovisning av kommunalt partistöd
Partiets namn
Sverigedemokraterna Ljusnarsberg
Redovisnings period
2017-01-01-2017-12-31
Av partiet utsedd granskare:
Namn:

Hans Karlsson

Adress:

Sjöstigen 11
714 72 Ställdalen

Mobil:

0722-300 067

E-postadress:
Redovisning:
Se bilagd årsredovisning inklusive verksamhets- och revisionsberättelse.
2017 mottog Sverigedemokraterna Ljusnarsberg 94000kr i partistöd. Därav har 27750kr
betalats till Sverigedemokraternas Riksorganisation. För detta belopp har vi erhållit följande
tjänster:
•

Medlemssystem

•

Mejlsystem

•

Hemsida och IT-support.

•

Utbildningar av förtroendevalda och medlemmar.

•

Kandidatskola

•

Administration för Val 2018.

•

Stöd från Riksombudsman.

•

Kampanjmaterial

•

Stöd från säkerhetsavdelningen.

)

Där utöver har vi betalt lokalhyra och diverse aktiviteter för medlemmar och allmänhet, se
årsredovisning.
Härmed intygas riktigheten i ovanstående uppgifter.
Kopparberg den 19/4--2018
/ ,I.

1-
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---- ,: ·~ = ___lf-tt~-----------------------------------Namnförtydligande (Utsedd granskare för ovan nämnda parti)

Balans- & resultaträkning för sverigedemokraterna

Org.nr. 802470-2733 2017-01-01 tm 2017-12-31
Balansräkning
Tillgångar
Inventarier:
Omsättningstillgångar:
Kassa (likvida medel, postgiro, bankgiro):
Anläggningstillgångar:

TOTALT TILLGÅNGAR:
Eget kapital/ skulder ,
Föreningens skulder:
Kortfristiga skulder:
Ingående eget kapital:
Arets resultat:

124 ,714,24

124 714,24

91 506,39
33 207,85

SUMMA EGET KAPITAL/SKULDER: 124 714,24

RESULTATRÄKNIG
Inkomster
Partistöd

94 000: -

Summa inkomster:

94 000: -

UTGIFTER
Lokalkostnader
Resekostnader
Arrangemangs /kampanjutgifter
Kontorsmaterial/porto
Reklam/ sponsring
Möteskostnader
Programvara
Avgift riksorganisation:
Bankkostnad:
Summa utgifter:
Årets resultat:

18000: 766: 6 365, 25
263,90
3 350: 3 148: 649: 27 750: 500: -

60 792, 15
33 207,85

Ljusnarsberg,

RevfsJ!o.nsberättelse fiir SVer1gedemokfatema 1.Jusn.arsberg1
organlsaUonsnummer80247~2733~ 2018-01. .25.
Rensorern~ har ir-rru1skm llrsredmisniogen och rake-nskapem.1 för ciden Wt 7.(H-01 rill 2t.H7-1231.

Rt:,·i:-orema t'ln,er :;n :.;cyrd~c:m bcshit överm$5titmme;r med föreningen~ m:il som de defioicra_-; i
pam.tadganrn. (Kap • Kommunföreningar §3 Cppgifcer). Fokus h2:I 1111der ärer varit på
rekrytering och kampanj.
Vi har ät:'eo fonoit :ut n dfikmen är i god ordning.
G.ra.nskniogeo b ar urförts t:aligt god tet•1.:,jonsscd.
Vi ollsn-rker

- an re~ultattiikui.ng o ch balu1s.ri:ikning fasi1sr.åll,;
• ~nr st:yrchefö lcdamö,cr hc"iljas ansvarsfrihec för ritk-cnskaps:im.

Kopparberg 2018-01-25
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Per Söderl1t.md me-cUe,m-m 71)9fl-¾

Verksamhetsberättelse 2017 för Sverigedemokraterna Ljusnarsberg
2017 har varit ett år präglat av rekrytering av medlemmar till partiet samt framförallt ett
riktigt utmanande arbete med att hitta kandidater till valet 2018. Medlemsantalet har som
vanligt de senare åren ökat ordentligt. Då var det, särskilt till en början, svårare att hitta
medlemmar som kunde kandidera i det kommande valet. Trots att vi började med detta
rekryteringsarbete redan under senare delen av 2016. Flera av våra veteraner aviserade också
att de inte tänkte kandidera i det kommande valet pga. tidsbrist, ändrade arbetsförhållanden
mm. Det såg länge mörkt ut på kandidatfronten, men hösten 2017 började det lossna
ordentligt. Detta tack vare ett intensivt arbete med informationsmöten, kampanjverksamhet
och naturligtvis genom personliga kontakter. Nu vid årsskiftet ser det mycket lovande ut vad
gäller antalet kandidater och vi har en bra känsla inför valet i höst och ser med tillförsikt fram
emot det.
Under året har föreningen haft 4 protokollförda styrelsemöten, samt flera mer informella
möten av fonnen diskussions/infonnationsträffar
Vi har också under 2017 deltagit på "Våryran" i slutet på maj. Även denna gång bjöd vi på
hamburgare och kaffe. Knappt 200 hamburgare hann vi bjuda på innan både dessa och
grillmästaren tog slut! Många kontakter och uppmuntrande ord fick vi också under
evenemanget.
Vi hade även samma upplägg under "Marken" som ifjol. Tillsammans med representanter
från Ungsvenskarna och SD-Kvinnor och övrigt deltagande från distriktet, var vi sammanlagt
10 representanter som gick runt och talade med folk och delade ut informationsmaterial. Det
var ett mycket positivt gensvar på aktionen även denna gång och det är alltid lika roligt att
höra alla uppmuntrande kommentarer, som dessutom hela tiden blir allt fler!
När detta skrivs pågår förberedelserna inför årsmötet för fullt. En ny styrelse ska väljas och
valberedningen har jobbat med detta och som det låter går det arbetet bra. Valberedningen ska
också ta fram en lista som förslag till valsedel inför valet till Kommunfullmäktige. Där pågår
arbetet för fullt och vi får se vad som kommer fram på årsmötet.
När vi haft vårt årsmöte gäller det att lägga i nästa växel införvalrörelsen! Det kommer att bli
ett hårt arbete och vi ser gärna att du som medlem deltar i verksamheten.
Vi hoppas att få träffa er snati, kanske på årsmötet eller på något annat evenemang längre
fram. Det kommer att bli flera tillfällen. Det kan vi lova!
Med vänliga hälsningar!
Styrelsen Sverigedemokraterna Ljusnarsberg
Genom Ordförande Mathias Eriksson

Kopparberg, 2018 02 12

L.S.

Bifogat anträffar du de dokum~nt varmed Liberalerna i Ljusnarsberg redovisar användning
av partistödet 2017.
Med vänligt hälsning,

Hendrik J3ijloo
Ordförande Liberalerna i Ljusnarsberg

I

Verksamhetsberättelse

"

'

~
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2017

Liberalerna

För Ljusnarsbergs lokalavdelning av Liberalerna avseende verksamhetsåret 2017.
Styrelsen har under av året bestått av ordförande Henk Bijloo, Vice ordförande Ralf Nielsen, kassör
Shahrzad Jafari och sekreterare Åsa Rosenberg.
Siv Sjöst;r~i:ld.:.önandei; och Björn Joha4$SOn var revisor och valberedningen har bestått av Siv
Sjöstrand.:.Önander och Björn Johansson.
Liberalernas ledamot i kommµnfuih;näktige under året har varit Hen<lrik Bijloo med Ralf Nielsen
0<;:h Åsa·Ros.enberg som ersättiire. Under äret har öppna möten hållits före fullmäktige, årsmöte på
27:afebruari och medlemsmöte på 22:e oktober.
Förenjngen har aktiv deltagit i det politiska debatten i kommunen med 1:ljälp av sociala medier och
tidningat..K.F-gruppeti har .vant aktiv at.t närvant och delta i del;,att P~.KS och många KF
sämniantradeil. Dessutom lämnade vi iil remissyttrande budget 2017 och skrev debattartiklar
angående Ljusnarshallen.
Föreningens ordförande jobbar i samråd qied länsförbundet och i samarbete med LUF för att bygga
upp en t~Jare sa1J1arbete inom norra delen av Örebro Län. Något som gör att medlemmar i
Ljusnarsberg ock~å får möjlighet att delta i aktiviteter i Lindesberg, Nora och Hällefors.
Vidare har våra ombud deltagit i länsföreningeris årsmöte och ordföran<:Je i styrelsemöten och
riksorgrurisationens riksmo~e.
Kopparberg 11 februari 2018
Liberalerna i Ljusnarsberg

Ralf Niel~en

Shabrzad Jafäri

Å.$~ Rose11berg
Sekreterare

~
Liberalerna i Ljusnarsberg
Lj_usnarsberg

Telefon: 070 292 1334

Lärkvägen 14, 71431 Kopparberg

E-post: ljusnarsberg@liberalerna.se

Org.nr:877101-3219

Sida 1 (1)

Sid 1 (av 1)

Resultatrapport

Utskrifts-ID: 063

Liberalerna i Ljusnarsberg, 877101-3219 (sös)
Period: 1701-1712
$~ria1?t reg verifikat: A:7, Avsl:1
Utskriven: 180119 12:42 av sös
Rapporten omfatta! olåsta redovisningsperioder.
Konto

Benämning

Föregående år
1601-1612
(tkr)

Awik

R~sul!at
1701-1712

Ackumulerat
1701-1712

0,0

Ö%

e~o..og

~3p,Q_
O

0,0

0%

630,00

630,00

~~.q

0%

2iooQ,db

·24öpo:o"ö

24,0

0%

24 000,00

24000,00

24,0

3%

24630,00

24630,00

24,0

·s%

24 630,ÖÖ

.. 24 il'30,QO

~9 609,.90

· -9 ~öo.oo

RÖRELSENS INTÄKTER
N.~ttoqin~ätt~il19
3.010

·Me.d1~n:isavgi(ter

$urjlma nettoomsättning
övriga rörelseintäkter

-----,

3987

Erhållna k.ommunala bidrag

· Summa övriga tö.relseintäkter
SU_IV!MA RÖRE;LSENS INTÄKTER
R9RJ:LSEt-!S KO~Tt'!~PER
~

BRUTTÖVINST
Qv_riga extema~ostnader
$020
5420
5900
6071
6150
6460
6570
6900

Gerne.nsämt kansli
Programvaror
Rek!~mrnåterial
Medlemsmöten mm
Tryc~s~ker
· Möteskostnader
Ban~ko~tnader
Uppvaktningar

-~..6-

-1,6
-0,°?
0,9
-g;5
-0,9
-0 3

0%
-.100%
c100%

~136%

:~§~{
2%

O,QO

ci;i:ip

-328:35

Q,qg

·Ö,00
. -328t~5
0"00

-0,QO
-256,ÖO

-256-,00

o,db

o:oo

-ci'§

-100%

•o:oo

Summa övriga externa kostnader

-12,9

-21%

-10 184,35

-1Ö 184,35

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

..!

ö;oö

-12,9

-21 o/o

-10184,35

-10184,35

RÖRELSERESULTAT

11,1

30%

14 445,65

14445,65

ÅRETS RESULTAT

11,1

30%

14445,Q5

14 445,65

Sid 1 (av 1)

Balansrapport

Utskrifts-ID: 0B2

Liberalerna i Ljusnarsberg, 877101-3219 (sös)
Period: 1701-1712
Senast reg ve~ifi~at: JJ,.:7, Avsl:.1
Utskriven: 18011912:40 av sös
Rapporten omfattar olåsta redovisningsperioder.
Ingående balans

F6ränciring

Utgående bafans

170101

1701-1712

171231

3,0 0
41 .854,67

o.oo
1444?,65

3,00
~630ll,32

Summa kassa och bank

41 857,67

14 445,65

563Q3,32

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

41 857,67

14 445,65

56 303,32

41 857,67

14 445,65

56303,32

-28 597,67
-11142,0\)

-20455,55

s.oo~,so

-490.53,22
-51)?,10

-39 739,67

-14 445 ,65

-54185,32

-2 118,00

o,o'o

-2 118,00

Konto

Benämning

TILLGÅNGAR
OMS./ilTTNINGSTILLGÅNGAR
Kas:;a och bank

1910
1940

,

Kassa
BaJ"!k

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPl"T:AL

\

2061
20~9

Eget kapital
Arets resultat

SUMMA EGET KAPITAL
Kortfristiga ~k.ulder
2440

Hällefors

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-2 118,00

0 ,0 0

-2 118,00

-41 857,67

-14445,65

-56 303,32

REVISIONSBERÄTTELSE

Jag av Folkpa.rtiet liberalernas lokalavdelning (numera Liberalerna) i Ljusnarsberg vald
revisor utsedd att granska föreningens räkenskaper för tiden 1januari till 31 december 2017,
får efter slutföi:t uppdrag lämna följande redogörelse.
~gåe~de balans är.41857 kr, UB är 56303 kr. årets resultat 5132 kr. Antal verifikationer är 7
stycken. Mandatstödet har kommit och fördelats mellan avdelningen och länsförbundet i
enlighet med avtal.
Räkenskaperna är förda med god ordning och noggrannhet.
Inkomster och utgifter under perioden samt föreningens ekonomiska ställning vid
verksamhetsårets slut framgår av Balans- och resultaträkning. Då inga skäl till anmärkning
framkommit vid gran~kningen beviljas full ansvarsfrihet för d~n ti4 som revisionen omfattar.

Kopparqerg den 16januari 2018

Siv Sjöstrand Önander
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Redovisning av kommunalt partistöd

~
Liberalerna

Liberalerna i Ljusnarsberg, 877101-3219

Liberalerna i Ljusnarsberg har år 2017 mottagit 24000 kronor i partistöd av Ljusnarsbergs
kommun. Den verksamhet som bedriv$ inom partiföreningen syftar till att stärka Liberalernas
och de liberala 'ideernas ställning inom kommunen samt att öka Liberalernas röstetal i
allmänna val. De huvudsakliga verksamheter är kansli, kampanj, styrelsens verksamhet och
övrig föreningsverksamhet.
Kansliet för kommunföreningen är del av en gemensam kansli för Liberalerna i Örebro Län.
Kommunföreningens bidrag till gemen$amma kansliet kostnader är 9600 SEK.
Under en mandatperiod fonderar partiföreningen en del av medlen för att kunna användas
för kampanjaktiviteter under valår. Dessa medel används därefter för väljardialogen med
invånarna i Ljusnarsbergs kommun under valrörelser.
För Liberalerna i Ljusnarsbergs Kommun
Söndag den 11 februari 2017

Hendrik Bijloo
Ordförande Liberalerna i Ljusnarsberg

Granskningsrapport
Enligt lag ska en mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket
kommunallagen, dvs. för att stärka partiets ställning.i den lo.kala demokratin. En särskilc;i
granskare som utsetts av mottagaren ska därutöver granska om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur partistödet har använts. Jag har granskat redovisningen som lämnats
av Liberalerna i Ljusnarsberg. I min granskning har jag haft tillgång till räkenskapsmaterial,
styrelseprotokoll och andra handiingar av betydelse. Jag anser att granskningen ger mig
rimlig grund för mitt uttalande nedan. Jag, som är av partiet utsedd särskild granskare, anser
a_tt den redovisning som Liberalerna i Ljusnarsberg lämnat den 11/2 2018 ger en rättvisande
bild av hur partistödet använts.

Söndag den 11 februari 2017

Björn Johansson
Revisor

