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Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTTET 2019-05-08 

Justerandes sign. 

Au §80 Dnr KS 0015/2018 

Partistöd för 2018 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 granskningsrapport 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 2018 har inkommit från Miljöpartiet de gröna i Ljusnarsberg, Ljusnarsbergs 
Arbetarkommun Socialdemokraterna, Vänsterpartiet i Ljusnarsberg, Moderata 
Samlingspartiet i Ljusnarsberg och Liberalerna. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 



19191 LJUSNARSBERGS 
WKOMMUN 

Blankett för redovisning av kommunalt partistöd 

Ljusnarsbergs Ko mun 
Ank. 2019 ·04- 2 5 

CJ('I -· 2, 

(Blanketten lämnas till kansliavdelningen senast den 30 juni året efter redovisningen avser.) 

Redovisningsperiod 201SDIDI - 20\S 113\ 

Av partiet utsedd granskare 

Namn: TölW \JJ€..."::>\\~ , 
Adress: J-AR\(...VÄ!(W 7>. ::J I '-13 \ vcoWA.R.W?.f.i ·
Telefonnummer: öS&O · &0153. , ()10 · tt3D111·1S 
E-postadress: -Lcrd\Nf!.':K• "@-·L-<::t1c\. l.Dl•l~ 

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) 
-JÅ.l?.\CN"\'Pf\iJ J , Ä1c.s1-t~'--r1.:_1..) J...ok'.tv .. :\ oc ~' \?.:E:q· 10JJ ALT .. 

-'\ )'lt\'\fl~\l\)Df:..,'f'A~IL1E:Pr\6 J,\-1:..P HU_":>1\C.. ~ri\k (X'.'t\ =f'Ölc~\'R_\I.JC\, tJ ··1 ~ 

'"\)~l.:\r\11\JJP'f.. -P.Å \/Ä\öj~. )-,\t;.'Di..:E)-\S}-löt'E.N ,. 1/ALK/\IA'{>l\,IJJ 

.. ··y \ L \... /\l...l. }-y\. ;-i )J :J\ VA)_ , lf"ffih . .'P l\J i IV Cf /\:· le. . 
\)\ S'"\<tl~S\..A.t>-r-El-J, 

Härmed intygas riktigheten i ovanstående uppgifter: 

[Ort]den[datum K.or)'<-"-.f-he:tq 2!i);r -Z0/9 
"~e;,r-!-~ CfoH:IWesti',,) 
Namnförtydligande (utsedd granskare för ovan nämnda pruti) 



Ljusnarsbergs Arbetarekommuns Styrelseberättelse 2018. 

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, Antti Tsupukka och Ewa-Leena Johansson. 

Under verksamhetsåret har 12 st styrelsemöten och 5 st medlemsmöten hållits. 

Verksamhetsplanen för året hölls med stort focus på att det var valår. Detta faktum 
genomsyrade det mesta vi gjorde, och glädjande kunde vi konstatera att vi gjorde ett bra val. 

Nedan följer ett axplock av de aktiviteter vi genomfört under verksamhetsåret. 

18/2 satte vi oss ner och började dra upp riktlinjer för valrörelsen. Vi gick igenom förra 
fullmäktigelistan och diskuterade eventuella nya namn inför kommande val. Likaså så 
planerades ett kalendarium med aktiviteter såsom byalags turne, FB-kampanj, affischering, 
utbildningar mm. Vi talade även en hel del om framtida samarbeten med andra partier. När 
det gäller FB-kampanjen så beslutade vi att lägga ut om vårt kommunala val program där, allt 
för att nå så många som möjligt. Detta visade sig vara ett mycket effektivt "vapen" speciellt 
när vi lade in lite pengar för spridande av vårt budskap. 

1/3 hölls årsmöte på Bångbro Herrgård med 14st närvarande medlemmar, ett möte som flöt 
på bra, utan missöden. Ett antal valärenden klarades av, även de utan problem. 

6/3 genomfördes en mycket uppskattad föreläsning av Gunnela Björk, hon berättade om sin 
senaste bok, " Kata Dahlström agitatorn som gick sin egen väg ". Detta var ett samarbete 
med ABF, och vi fyllde Tingssalen. Vi bjöd givetvis på kaffe med dopp. 

25/3 och 11/11 var det dags för förtroenderåd, dit våra representanter Antti, Filip, Mattias 
och Nan åkte. 

1/5 familjefest på Malmtorget, musikunderhållning av Magnus och Jimmy. Talare var Ewa
Leena Johansson och Daniel Andersson. Korv o Kaffe som vanligt. 

26/5 Våryra på Malmtorget med hoppborg som Daniel A hade med upp från Lindesberg. 
Tillfälle för många bra samtal med kommuninnevånare, och vi bjöd på förtäring som alltid. 

13/6 några av oss i styrelsen hade under våren genomgått en kandidatutbildning i Örebro, 
och vid detta tillfälle bjöd vi upp Eva Eriksson från PD för en utbildning av samtliga 
kandidater på fullmäktigelistan. 



Ljusnarsbergs Socialdemokratiska Arbetarekommun 
Org.nr: 877100-6080 

Balansrapport 2018 
T/LLGANGAR 

1250 Inventarier, Datorer 

1259 Avskrivnlnfar, datorer 

1630 Skattekonto 

1710 Förutbetalda hyreskostnader 

1790 Övr förutbet kostn o uppi intäk 

1910 Kassa 

1920 BankGirot 

1940 Bank 

1970 Kf:s 5 års lån 

SQMMATtt.;LGANGAR ·. 

SKULDER 

2440 Leverantörsskulder 
2710 Skatt 
2730 Sociala avgifter 
291 O Upplupna löner 
2990 övr uppi kostn o förutbet ini 

2091 
2098 
2099 

2019-03-08 

Styrelsens sign 

EGET KAPITAL 

Balanserad vinst eller förlust 
Föregående års resultat 
Arets resultat 

2018-12-31 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

202186 

62 025 

264 215 

0 
-902 

0 
0 
0 

i902 

-252 999 
2 350 

-12664 

2017-12-31 

0 

0 

879 

0 

0 

4 

0 

188 620 

62 025 

. 25.f528 

0 
-879 

0 
0 
0 

·. ·.-.879 

-218 136 
-34 863 
· 2,350. 

• -250:(149 



Ljusnarsbergs Socialdemokratiska Arbetarekommun 

3010 
3020 
3030 
3110 
3190 
3500 
3990 
llitakter.· .· 

Org.nr: 877100-6080 

Resultatrapport 2018 

Mötesintäkter 

Kommunbidrag 
Övriga bidrag 
Medlemsavgifter 
Övriga Intäkter 
'·v, .- . -

401 O Möteskostnader 
4011 Underhållning 
4020 Lotterier 
4030 Bingo 
4040 Friskvård 
Vfirli!fämlilitlRi!!ltnäcl/lr• 

5010 Lokalhyra 
5020 El 
5060 Städning 
5090 Lokalkostnader, övriga 
5900 Marknadsföring 
591 O Annonsering 
6110 Kontorsmaterial 
6150 Trycksaker 
6210 Telefon, fast 
6212 Mobiltelefon 
6250 Porto 
6430 Utbildning, förtr.valda 
6450 Arsmöte 
6460 Reskostnader, förtr. valda 
6490 Övriga styrelsekostnader 
6570 Bankkostnader 
6970 Tldnlngsr och tidskrifter 
701 O Personal kostnader 
7511 Arbetsgivareavglfter 
6993 Uppvaktning och gåvor 
7610 Utbildning 

7835 Avskrivningar 

8300 lntäktsränta 

Re-sultäf: ': _: , 

2018-12-31 
0 
0 
0 

136 000 
10 500 
2 880 
1 035 

14 458 
0 
0 
0 
0 

17 100 
0 
0 
0 

7 084 
0 
0 

5 253 
0 

299 
6 809 

0 
11 347 
5 747 

12 697 
874 
490 

41 713 
12 082 

1 798 
0 

0 



Revisionsberättelse för Ljusnarsbergs 

Socialdemokratiska Arbetarekommun 

1 januari-31 december 2018. 

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 2018 och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen 
omfattar. 

Kopparberg 2019-03-06. 

·--- -· ., 
'- ,., I 

( [\_/f.tJ /vvl/ 

Tord Westin 

, . ' 
,'/ .(_.; /, ~ 

', '/ ,'.:.., ·j~-:::~· 
c::{t ~ ·--
Arne Eklund 
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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 

Redovisni ngsperiod 
2019 

Av partiet utsedd granskare 

Namn: Anette BUlow 
Adress: Dalstigen 5, 25341 Vallåkra 
Telefonnummer: 0706650446 
E-postadress: 

Redovisning; 

Se bilngd årsredovisn.ing inklusive verksamhets- och revisionsberättelse. 

Kommentar: 10 400 kr har betalats till Moderaternas förbund. Avgiften täcker kostnader för 
försäkringar, medlemsregiste1·, e-postsystem, utbildning av ilirtroendevalda och medlemmar, 
framtagning av trycksaker och kampanj material, stöd och rådgivning av partiombudsman 
samt förberedande verksamhet inför kommunalvalet 2018. Kostnaderna för 2018 års 
valkampanj framgår av den bifogade resultatrappo11en, 

Hänned intygas riktigheten i ovanstående uppgifter: 

Kopparberg 2019-04-26 

ltLl ' j) " {\ .. 
UI f Hild~~rQ.-~ ----·-······························· ... 



MODERATA SAMLINGSPARTIET I LJUSNARSBERG 19-02·25/Uhl 

Verksamhetsberättelse 2018 för 
Moderata Samlingspartiet i Ljusnarsberg. 

Styrelsen för Moderata Samlingspartiet i Ljusnarsberg får härmed lämna sin 
verksamhetsberättelse för år 2018. 

Moderaterata samlingspartiet har under år 2018 haft aktiva företrädare I 
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens Bildnings-och Socialutskott 
och som ersättare i Kommunstyrelsens Allmänna Utskott. Därtill har föreningen haft en 
representant I Region Örebro Läns Focusberedning för habllitering och tandvård, 
Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och utskott har sammanträtt åtta gånger. 
Focusberedningen har sammanträtt fem gånger. Våra företrädare har haft hög närvaro vid 
samtliga möten. 

Föreningens styrelse 

Styrelsen 2018 har bestått av Karin Gröningson, Jörgen Hart, Ulf Hlldebrandt, Ulf Hilding, Daniel 
Johansson, Peter Johansson, Ingemar Kjellln. Styrelsen har haft 4 styrelsemöten samt ett antal 
arbetsmöten I samband med valet. Ordförande har varit Ulf HIiding, kassör har varit Karin 
Gröningson. 

Kommunalpolitiken 2018 

Kommunalpolitiken har under 2018 haft sin tyngdpunkt I budget-och ekonomifrågor. Hanteringen av 
dessa har i hög grad försvårats av bristande resurser Inom den kommunala förvaltnlngen, vilket lett 
till försenade och/eller uteblivna rapporter. Detta har blivit än mer tydligt mot slutet av året, då 
vakans på ekonomlchefsbefattnlngen lett till, att kommunens budget för 2019 blev mycket 
ofullständig. 

Valet 2018 

Senare delen av år 2018 kom att domineras av förberedelser Inför valet i september och 
genomförandet av detta. Föreningen drev med hjälp av bland annat Moderaternas Länsförbund en 
aktiv valkampanj med intensiv plakatannonsering. Direktutskick till samtliga röstberättigade 
kommuninnevånare gjordes, med valsedlar och valmanlfest. Tre lyckade valkampanjmöten 
genomfördes i Kopparberg på Malmtorget kombinerat med utdelning av valbroschyrer. 

I 2018 års val befäste vi vår position i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse och utskott. Tre platser 
och två ersättare I KF. En plats I KS och en I BOS-utskottet följde. VI fick dessutom en plats I KF:s 
presidium, där den tidigare majoriteten i nu kom I minoritet. Efter valet formerade 
socialdemokraterna en ny majoritet I KF tillsammans med Liberalerna, vilket medförde, att vi beslöt 
att Inleda en valteknisk samverkan med Centern och sverigedemokraterna. Alternativet hade varit, 

1 



MODERATA SAMLINGSPARTIET I LJUSNARSBERG 19-02-25/Uhl 

att vi utestängts från både KS och utskotten. Detta hade varit mycket starkt begränsande för 
möjligheterna att fortsatt påverka kommunalpolitiken I Ljusnarsberg. 

Framgångar I både kommunalvalet och valet till Regionen medförde, att vi blev representerade I 
betydligt fler olika styrelser och nämnder än tidigare. 

Efter Valet 

Tiden efter valet kom att tas upp främst av diskussioner och debatt I både KF och KS om förslaget till 
budget 2019. VI kunde visa, att majoritetens budgetförslag var både ofullständigt och oreallstlskt 
med uppenbara risker för, att mycket stora negativa budgetawlkelser snabbt skulle uppstå under 
2019. Därmed skulle ett trist mönster från flera föregående år återupprepas. Vår alternativa budget 
Innehöll budgetförstärkningar för att motverka detta. Majoriteten avslog vårt förslag med en rösts 
övervikt I KF. 

Företrädare 

2015-2018 

KF: Ulf Hilding. Daniel Johansson, Peter Jeppson. Ersättare: Bo Fjällman, Margareta Lagerlöf 

KS: Ulf Hilding. Ersättare: Daniel Johansson 

BOS: Ulf HIiding (även ersättare I AU) 

Focusberednlngen för hablliterlng och tandvård: Ulf HIiding 

Regionfullmäktige: Ulf HIiding, ersättare. 

2019-2022 

KF: Daniel Johansson, Ulf Hildebrandt, Jörgen Hart. Ersättare: Ingemar Kjellln, Peter Johansson. 
Ulf Hlldebrandt är andre vice ordförande I KF:s presidium. Daniel Johansson är gruppledare. 

KS: Ulf Hlldebrandt. Ersättare: Daniel Johansson 

BOS: Ulf Hildebrandt 

AU, ersättare: Ulf Hlldebrandt. 

Revlslonsnämnden: Maria Lönnberg, ordförande. 

Samhällsbyggnad Bergslagen, nämnden: Ulf Hilding (även ersättare I arbetsutskottet) 

Samhällsbyggnad Bergslagen, förbundet: Jörgen Hart, ersättare 

Samarbetsorganet SOFINT: Maria Lönnberg 

Regionfullmäktige: Maria Lönnberg, ersättare 

Focusberednlngen för somatisk och psykiatrisk specialistvård: Maria Lönnberg. 

Nerikes Brandkårs direktion, ersättare: Ulf Hlldebrandt 

2 



MODERATA SAMLINGSPARTIET I UUSNARSBERG 19-02-25/Uhl 

Medlemsaktlvlteter 2018 

Föreningen har ordnat en friluftsdag med fiske och grillning under sommaren med 13 deltagare. Alla 
medlemmar bjöds på julmiddag mot slutet av året. 18 deltagare. Alla medlemmar med e-postadress 
har kunnat ta del av föreningens månadsrapporter "Nytt från l<S". 

MODERATA SAMLINGSPARTIET I LJUSNARSBERG 

Styrelsen: 

h-~ 
Ulf Hildebrandt 

~,ef~ 
Peter Jo{a;;;;o; 

3 



Nya Moderaterna i Ljusnarsbergs Kommun 

Bokslut för Verksamhetsåret 2018 

Ingående Balans 

Intäkter 
Partistöd 
Medlemsavgifter 

TOTALT 

Kostnader 
Möten och arrangemang 
Expeditions kostnader 
Resekostnader 
Lokalhyra 
Avgift Förbundet 
Val2018 
Ersättning revisorn 

TOTALT 

Utgående Balans 

Tillgångar 
Kassa 
Bank 

Skulder 
Leverantörsskulder 

Totalt 

Avgift Förbund avser: 

förslikrlngar, medlemssystem, ma/lsystem,hemsldeplottform, 

administrativ och IT· support 

press tjänst, utbildning av förtroendevalda och medlemmar 

kopiering och t(Ycknlng ov material 

98 453,59 

52 000,00 
1 275,00 

53 275,00 

21210,00 
1457,00 
2 858,00 

0,00 
10 400,00 
47137,00 
1000,00 

84 062,00 

67 666,59 

0,00 
67 666,59 

0,00 

67 666,59 

fiJrenlngs och komponjstöd fr6n part/ombudsman och biträdande ombudsman 

voladmlnstrotlon Inför val 2018 



Nya Moderaterna i Ljusnarsbergs Kommun 

Revisionsberättelse 2018 

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 
sammanträdes protokoll. 

Alla verifikationer har granskats och föreningens tillgodohavande på 
bank har kontrollerats. 

Beträffande föreningens ekonomiska ställning hänvisar jag till balans• 
och resultaträkningen, vilka liksom övriga uppgifter lämnade av 
styrelsen befunnits överensstämma med räkenskaperna. 

Då Inga skäl till anmärkning föreligger föreslår jag 

att balansräkningen per 2018-12-31 fastställes 

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar 

Vallåkra 2018-02·1 O 

Anette Bulow 



Protokoll fö1t \'id 
LJUSNARSBERGS MODERATA SAMLINGSPARTIS ÅRSMÖTE 
på Bångbro Hotell lördagen den 23 mars 2019 kl. 14.00. 

Närvarande var 15 medlemmar. 

I. Ordf. Ulf Hilding hälsade välkommen och öppnade mötet. 
2. Ulf Hilding valdes till att leda mötet. 
3. Ingemar Kjellin utsågs till mötets sekr. 
4. Karin Gröningson och Daniel Johansson utsågs till att justera mötesprot. 
5. Årsmötets utlysning godkändes. 
6. Ordf. föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018 och fick den godkänd. 
7. Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes. 

Resultat- och balansräkningen fastställdes. 
8. Mötet ga\' styrelsen ansvarsfrihet för dess göranden och låtanden under år 2018. 
9. Medlemsavgiften för år 2019 fastställdes oförändrad (300 kr). 
I 0. Styrelsen hade inga propositioner att förelägga mötet. 
1 I. Inga motioner hade inkommit till styrelsen att behandlas på detta möte. 
12. Mötet hade inget förslag om självskrivna ledamöter i styrelsen. 
13. Antalet ledamöter i styrelsen fastställdes till sju (7). 
14. Till ordförande och vice ordförande i styrelsen under år 2019 valdes Ulf Hilding resp. 

Daniel Johansson. 
15. Styrelsens sammansättning skall vara oförändrad detta år. 
16. Anette Buelow får fo1tsätta som föreningens revisor. 
17. Styrelsen skall även i fortsättningen fungera som föreningens rekryterings- och 

nomineringskommitte. 
18. Styrelsen skall som hittills fungera som valberedning. 
19. Ingemar Kjellin valdes till förbundsstämmoombud med Daniel Johansson som 

ersättare. 
20. Under övr.ärenden framförde Daniel en inbjudan från sverigedemokraterna till en 

vårfest. 
21. Ordf. tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

Efter mötet bjöds mötesdeltagarna på mat och fika. 

.. J .~o.i.eJAL-4!.?~~ I ?.~P::.~ 
(lngenufrijellin, se;:.';,F~ 

f"'. 

... 'iiiif~,dk-L~-· •... 



ffl LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 

Blankett för redovisning av kommunalt partistöd 

(Blanketten lämnas till kansliavdelningen senast den 30 juni året efter redovisningen avser.) 

Partiets namn 
Moderata Samlingspartiet i Ljusnarsberg 

Redovisni ngsperiod 
2019 

Av partiet utsedd granskare 

Namn: Anett~ B0low 
Adress: Dalstigen 5, 25341 Vallåki-a 
Telefonnummer: 0706650446 
E-postadress: 

Redovisning: 

Se bilagd årsredovisning inklusive verksamhets- och revisionsberättelse. 

Kommentar: 10 400 kr har betalats till Moderaternas förbund. Avgiften täcker kostnader ilir 
försäkringar, medlemsregister, e-postsystem, utbildning av förtroendevalda och medlemmar, 
framtagning av trycksaker och kampanjmaterial, stöd och rådgivning av partiombudsman 
samt förberedande verksamhet inför kommunalvalet 2018. Kostnaderna för 2018 års 
valkampanj framgår av den bifogade resultatrapporten, 

Härmed intygas riktigheten i ovanstående uppgifter: 

Kopparberg 2019-04-26 

UI~ . ~ ·------------------------------------------



MODERATA SAMLINGSPARTIET I UUSNARSBERG 19-02·25/Uhl 

Verksamhetsberättelse 2018 för 
Moderata Samlingspartiet i Ljusnarsberg. 

Styrelsen för Moderata Samlingspartiet i Ljusnarsberg får härmed lämna sin 
verksamhetsberättelse för år 2018. 

Moderaterata samlingspartiet har under år 2018 haft aktiva företrädare I 

Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens BIidnings-och Socialutskott 
och som ersättare i Kommunstyrelsens Allmänna Utskott. Därtill har föreningen haft en 
representant i Region Örebro Läns Focusberednlng för habiliterlng och tandvård. 
Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och utskott har sammanträtt åtta gånger. 
Focusberedningen har sammanträtt fem gånger. Våra företrädare har haft hög närvaro vid 
samtliga möten. 

Föreningens styrelse 

Styrelsen 2018 har bestått av Karin Gröningson, Jörgen Hart, Ulf Hildebrandt, Ulf Hilding, Daniel 
Johansson, Peter Johansson, Ingemar Kjellin. Styrelsen har haft 4 styrelsemöten samt ett antal 
arbetsmöten I samband med valet. Ordförande har varit Ulf HIiding, kassör har varit Karin 
Grönlngson. 

Kommunalpolitiken 2018 

Kommunalpolitiken har under 2018 haft sin tyngdpunkt I budget-och ekonomifrågor. Hanteringen av 
dessa har I hög grad försvårats av bristande resurser Inom den kommunala förvaltningen, vilket lett 
till försenade och/eller uteblivna rapporter. Detta har blivit än mer tydligt mot slutet av året, då 
vakans på ekonomlchefsbefattningen lett till, att kommunens budget för 2019 blev mycket 
ofullständig. 

Valet 2018 

Senare delen av år 2018 kom att domineras av förberedelser Inför valet i september och 
genomförandet av detta. Föreningen drev med hjälp av bland annat Moderaternas Länsförbund en 
aktiv valkampanj med intensiv plakatannonsering. Direktutskick till samtliga röstberättigade 
kommuninnevånare gjordes, med valsedlar och valmanlfest. Tre lyckade valkampanjmöten 
genomfördes I Kopparberg på Malmtorget kombinerat med utdelning av valbroschyrer. 

12018 års val befäste vi vår position i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse och utskott. Tre platser 
och två ersättare i KF. En plats i KS och en I BOS-utskottet följde. VI fick dessutom en plats i KF:s 
presidium, där den tidigare majoriteten I nu kom i minoritet. Efter valet formerade 
socialdemokraterna en ny majoritet I KF tillsammans med Liberalerna, vilket medförde, att vi beslöt 
att inleda en valteknisk samverkan med Centern och sverigedemokraterna. Alternativet hade varit, 

1 
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att vi utestängts från både KS och utskotten. Detta hade varit mycket starkt begränsande för 
möjligheterna att fortsatt påverka kommunalpolitiken I Ljusnarsberg. 

Framgångar I både kommunalvalet och valet till Regionen medförde, att vi blev representerade I 
betydligt fler olika styrelser och nämnder än tidigare. 

Efter Valet 

Tiden efter valet kom att tas upp främst av diskussioner och debatt I både KF och KS om förslaget till 
budget 2019. VI kunde visa, att majoritetens budgetförslag var både ofullständigt och orealistiskt 
med uppenbara risker för, att mycket stora negativa budgetawlkelser snabbt skulle uppstå under 
2019. Därmed skulle ett trist mönster från flera föregående år återupprepas. Vår alternativa budget 
Innehöll budgetförstärkningar för att motverka detta. Majoriteten avslog vårt förslag med en rösts 
övervikt I KF. 

Företrädare 

2015-2018 

KF: Ulf Hilding. Daniel Johansson, Peter Jeppson. Ersättare: Bo Fjällman, Margareta Lagerlöf 

KS: Ulf Hilding. Ersättare: Daniel Johansson 

BOS: Ulf Hilding (även ersättare I AU) 

Focusberedningen för hablliterlng och tandvård: Ulf Hilding 

Regionfullmäktige: Ulf Hilding, ersättare. 

2019-2022 

KF: Daniel Johansson, Ulf Hlldebrandt, Jörgen Hart. Ersättare: Ingemar Kjellin, Peter Johansson. 
Ulf Hlldebrandt är andre vice ordförande I KF:s presidium. Daniel Johansson är gruppledare. 

KS: Ulf Hlldebrandt. Ersättare: Daniel Johansson 

BOS: Ulf Hildebrandt 

AU, ersättare: Ulf Hildebrandt. 

Revlslonsnämnden: Maria Lönnberg, ordförande. 

Samhällsbyggnad Bergslagen, nämnden: Ulf Hilding (även ersättare I arbetsutskottet) 

Samhällsbyggnad Bergslagen, förbundet: Jörgen Hart, ersättare 

Samarbetsorganet SOFINT: Maria Lönnberg 

Regionfullmäktige: Maria lönnberg, ersättare 

Focusberedningen för somatisk och psykiatrisk specialistvård: Maria Lönnberg. 

Nerikes Brandkårs direktion, ersättare: Ulf Hildebrandt 

2 
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Medlemsaktlvlteter 2018 

Förenlnge.n har ordnat en friluftsdag med fiske och grillning under sommaren med 13 deltagare. Alla 
medlemmar bjöds på Julmiddag mot slutet av året. 18 deltagare. Alla medlemmar med e-postadress 
har kunnat ta del av föreningens månadsrapporter "Nytt från KS". 

MODERATA SAMLINGSPARTIET I LJUSNARSBERG 

Styrelsen: 

/;;, ~ 
Ulf Hildebrandt 

3 



Nya Moderaterna i Ljusnarsbergs Kommun 

Bokslut för Verksamhetsåret 2018 

Ingående Balans 

Intäkter 
Partistöd 
Medlemsavgifter 

TOTALT 

Kostnader 
Möten och arrangemang 
Expeditlonskostnader 
Resekostnader 
Lokalhyra 
Avgift Förbundet 
Val2018 
Ersättning revisorn 

TOTALT 

Utgående Balans 

Tillgångar 
Kassa 
Bank 

Skulder 
Leverantörsskulder 

Totalt 

Avgift Förbund avser: 

försökrlngor, med/emssystem, mo//system,hemsldeplottform, 

administrativ och IT· support 

press tjänst, utbildning av f{jrtroendevolda och medlemmar 

kopiering och tryckning ov moterlol 

98 453,59 

52 000,00 
1275,00 

53 275,00 

21210,00 
1457,00 
2 858,00 

0,00 
10400,00 
47137,00 

1000,00 

84 062,00 

67 666,59 

0,00 
67 666,59 

0,00 

67 666,59 

förenings och kamponjstöd fr6n port/ombudsman och biträdande ombudsman 

volodmlnstratlon Inför vol 2018 



Nya Moderaterna i Ljusnarsbergs Kommun 

Revisionsberättelse 2018 

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 balans• 
och resultaträkningen, vilka liksom övriga uppgifter lämnade av 
styrelsen befunnits överensstämma med räkenskaperna. 

Då Inga skäl till anmärkning föreligger föreslår Jag 

att balansräkningen per 2018-12-31 fastställes 

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar 

Vallåkra 2018-02-10 

Anette BUlow 



Protokoll fört \'id 
LJUSNARSBERGS MODERATA SAMLINGSPARTIS ÅRSMÖTE 
på Bångbro Hotell lördagen den 23 mars 2019 kl. 14.00. 

Närvarande var 15 medlemmar. 

1. Ordf. Ulf Hilding hälsade välkommen och öppnade mötet. 
2. Ulf Hilding valdes till att leda mötet. 
3. Ingemar Kjellin utsågs till mötets sekr. 
4. Karin Gröningson och Daniel Johansson utsågs till att justern mötesprot. 
5. Årsmötets utlysning godkändes. 
6. Ordf. föredrog styrelsens verksamhets berättelse för år 2018 och fick den godkänd. 
7. Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes, 

Resultat- och balansräkningen fastställdes. 
8. Mötet ga\' styrelsen ansvarsfrihet för dess göranden och låtanden under år 2018. 
9. Medlemsavgiften för år 2019 fastställdes oförändrad (300 kr). 
l 0. Styrelsen hade inga propositioner att förelägga mötet. 
11. Inga motioner hade inkommit till styrelsen att behandlas på detta möte. 
12. Mötet hade inget förslag om självskrivna ledamöter i styrelsen. 
13. Antalet ledamöter i styrelsen fastställdes till sju (7). 
14. Till ordförande och vice ordförande i styrelsen under år 2019 valdes Ulf Hilding resp. 

Daniel Johansson. 
15. Styrelsens sammansättning skall vara oförändrad detta år. 
16. Anette Buelow får fortsätta som föreningens revisor. 
17. Styrelsen skall även i fortsättningen fungera som föreningens rekryterings- och 

nomineringskommitte. 
18. Styrelsen skall som hittills fungera som valberedning. 
19. Ingemar Kjellin valdes till förbundsstämmoombud med Daniel Johansson som 

ersättare. 
20. Under övr.ärenden framförde Daniel en inbjudan från sverigedemokraterna till en 

vårfest. 
21. Ordf. tackade for visat intresse och avslutade mötet. 

Efter mötet bjöds mötesdeltagarna på mat och fika. 

'.J, ~ ~ (2).ii.l,(i!.? ~~ I ?, ~ p :'.. t. 
(lngem~Kjellin, se~.';-F:-:-'.': 
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Revisi o nsbe rättelse 

Undertecknad revisor, utsedd att granska räkenskaper och förvaltning under 

2018 för Miljöpartiet de gröna i Ljusnarsbergs kommun, avger följande 

berättelse: 

Partiet har bytt föreningskonto {20181220) och den överföringen fanns inte 

med i bokföringen, utan bara avslutning av det gamla kontot. 

Då detta hände under räkenskapsåret måste den transaktionen finnas med i 

räkenskaperna. Efter att jag påtalat om det, fick jag kontoutdrag från det nya 

föreningskontot 8191-9 14 112 225 - 9, och kunde godkänna räkenskaperna. 

Räkenskaperna är förda med ordning och reda. 

Till kontoutdragen finns det tillhörande verifikationer. 

Årsbeskeden är korrekt avstämda mot kassaböckerna. 

Då granskningen inte gett anledning till någon anmärkning så föreslås 

årsmötet: 

Att fastställa resultat och balansräkning enligt framlagd redovisning, samt 

Att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 2018. 

Kopparberg 2019.04.25 

~~w 
Olli Leppånen 



Ingående balans 2018-01-01 
TIiigångar 
Bankgiro 190 635 kr 
Kassa - kr 

Summa 190 635 kr 

Resultaträkning 20.1.8-01-01 -2018-12-31. 
Inkomster 
Partistöd 38 000 kr 

Summa 

Utgående balans 
Kassa 
Bankgiro 

Summa 

38 000 kr 

- kr 
98 801 kr 

98 801 kr 

Skultler och eget kapital 
Eget kapllal 190 635 kr 

Summa 

Utgifter _ 
Möten+Utblldning 
Marknadsföring 
Gåvor 
Avgifter 
Regionalt stöd 
Trycksaker 
Hyra 
övrigt 
Summa utgifter 
Arets överskott 
Summa utgifter 

Eget kapital 
Eget kapital 

Summa 

190 635 kr 

7 842 kr 
8 476 .kr 
2 000 kr 

750 kr 
42 628 kr 
17 238 kr 
8 400 kr 

42 500 kr 
129 834 kr 
-91 834 kr 
91 834 kr 

98 801 kr 

98 801 kr 



Verksan1hetsberättelse 2018 

~lilji>pal'licl de ~röna i Ljusnar,\ hcq.~· 

Under 2018 har Miljöpartiet verkat i kommunen genom regelbundet deltagande i utskott, 
kommunstyrelsens sammanträden, kommunfullmäktige och Budgetberedningen. Vi har under 
det gångna året fått våran röst hörd och haft ett gott samarbete. 

Grnppledare Natalie har representerat miljöpartiet vid företagsfrukostar som kommunen 
anordnat. 

Vi har kampanjat vid resecentrnm i Kopparberg vid flertalet tillfällen under året för 
resenärerna i kollektivtrafiken och bjudit pä frukost. 
Vi har även deltagit under torghandeln och midsommarfirandet på malmtorget med bokat 
bord där vi haft info1mation och bland annat frukt och kaffe. 

Under sista helgen maj skickade miljöpartiets regionavdelning tre representanter från 
Ljusnarsberg, ombud och ersättare, tillsammans med resten av länet för att delta på 
kongressen i Västerås. 

I juni köptes en elcykel in till avdelningen som kan användas av medlemmarna till möten, 
kampanjer eller andra event. 

I Augusti hyrde vi en buss och åkte in till Orebro för att delta i prideparaden och kampanja 
med regionen. Vi bjöd alla som ville följa med på bussresan och goodiebags. 

Valvaka hölls tillsammans med socialdemokraterna och vänsterpartiet. 

Under året har även vårat stämombud varit representerat på regionens stämmor. 

Gruppledare 
Nata/ie Peart 

Ordförande 
Linn Wennberg 



ffl LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN 

Blankett för redovisning av kommunalt partistöd 

(Blanketten lämnas till kansliavdelningen senast den 30 juni året efter redovisningen avser.) 

Partiets namn 

Miljöpartiet de gröna i Ljusnarsberg 
Redovisningsperiod 

2018-01-01- 2018-12-3 l 

Av JU!rtiet uts~dg grao~are 

Namn: Olli Leppänen 
Adress: Astigen 8, 71434 Kopparberg 
Telefonnummer: 072 2406611 
E-postadress: ollpir@live.se 

Redovisning: 

Se bilagd årsredovisning inklusive verksamhets- och revisionsberättelse. 

Partistödet har använts av miljöpartiet för hyra av partilokal, marknadsföring, kampanj, 
kampanjcykel och medlemsmöten. 

Härmed intygas riktigheten i ovanstående uppgifter: 

(:)\ t·, __ le~~neo _________________ mo ___________________ _ __________ _ 

Namnförtydligande (utsedd granskare för ovan nämnda parti) 



19191 LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 

Blankett för redovisning av kommunalt partistöd 

,.........., ___ ,,_ 

. L ·usnf![sbergs l<ornmun 
Ank. 2019 -04· 2 3 

(Blanketten lämnas till kansliavdelningen senast den 30 juni året efter redovisningen avser.) 

aitiets namn 

\ ~5 ~e,pou--h'-e{ 
Redovisningsperiod 

?,O l 8' -0 I- 0 I --- ~C) I 1'S' - ]t;)__-~ 1 

Av partiet utsedd granskare 

Namn: 00\Vl \CoVV\~ O\..~ 

Adress: ~':)~::l"'_~sl~l""I.Q.Q., 1 \ \ 

Telefonnummer: Cli5'ö(9 • \ ('})1) ~7-
E-postadress: 

Redovisning: 

Exempeltext 
Se bilagd årsredovisning inklusive verksamhets- och revisionsberättelse. 

(Här anges på vilket sätt pa1tistödet 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 ko111111unmedlemmama) 

Härmed intygas riktigh~~~~ i ovanst:ende up~gifter: 

~ ~ c-vtf' {'::S:. 
Cl ..__'.) 

[Ort] den [Datum] 

kö /-'/J4/;; 131.!leG J.OI"/ ·O'i · 21 

·-· Sq N __ _/{(l/1/C OS -----·-----··------------·-----------
Namnförtydligande (utsedd granskare för ovan nämnda parti) 



EKONOMISK RAPPORT. 
18 01 01 - 18 12 31 

INKOMSTER: 
GRUNDSTÖD. 
PARTISTÖD. 
MARKNADSFÖRS. 
MEDLEMSAVGIFTER. 

SUMMA INKOMSTER. 

UTGIFTER: 

HYRA. 
ARSKONFERENS. 
RESOR. 
NÄRRADION. 
MAT, FIKA. 
MAT ÅRSMÖTE. 
INKÖP MARKEN. 
BLOMMOR, PRES. 
KONTORSMATERIAL. 
LICENS. 
AVGIFTER. 
ABF+FOLKR.ARKIV. 
IT-HEMSIDAN. 
KONGRESSNÄNSTERDAGAR. 
1:A MAJ. 
DIVERSE. 
VALMATERIAL. 

SUMMA UTGIFTER: 

5.tt(f. .... l:~r:.!:::J::!.~~~ 
Sune Karlsson. 

BUDG 2018 
10 000,00 
28 000,00 
4 000,00 
1 000,00 

43 000,00 

14 400,00 
3 500,00 
2 000,00 
2 000,00 
1 000,00 
2 000,00 
1 500,00 
1 500,00 
1 000,00 
1 000,00 

300,00 
300,00 

1 000,00 
4500,00 
4 000,00 
4 000,00 

26 000,00 

70 000,00 

PER 12 31 
10 000,00 
28 000,00 
2 375,00 
1 005,00 

41 380,00 

14 400,00 
3 400,00 
2 754,00 
1 950,00 
1 951,00 
3150,00 
1 360,00 

894,00 
707,00 

1 002,00 
256,00 
250,00 

1 000,00 
7 000,00 
4 338,00 
5 338,00 

30 039,80 

79 789,80 



REVISIONSBERÄTTELSE. 

För Vänsterpartiet i Ljusnarsberg omfattande kalenderåret 2018 

Undertecknad utsedd revisor, får efter fullgjort uppdrag 
avge följande berättelse. 

Den av mej företagna revisionen har inte givit andledning till 
anmärkning av styrelsens verksamhet. 

Med hänsyn vad som sagts föreslår jag, att årsmötet beviljar 
styrelsen full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

Kopparberg 2019-02-22 

. "J / .. / 

__ ft ·~ /L ~ ... '!cl'.,.. .... _ 
·--:-~-------.J.:---j"...,,.:r·----
Jan Kangas~ 



Verksamhetsberättelse för 2018 

Vi ser att de politiska partierna går längre och längre högerut. Klyftorna ökar och 
egoismen och rasismen breder ut sig alltmer. 
Vi ser att"kvinnors rättigheter hotas med 'bland annat förslag om inskränkt aborträtt. 

Hotet om friare hyressättnlng, som vi ser som första steget mot marknadshyror 
drabbar låginkomsttagare, studenter och pensionärer värst. 
Arbetarnas rättigheter är också under hot med inskränkt strejkrätt och försvagat 
anställningsskydd, en politik som nu också drivs av Socialdemokratiska 
arbetarpartiet. 
Höjd pensionsålder drabbar låginkomsttagare vars kroppar blir utslitna i förtid. 
Ju längre höger ut man går desto mindre klimatpolitik ser man. Det är, som Greta 
Thunberg säger, dags att vi får panik nu. 

Det vi har sett de senaste åren är att när de traditionella mittenpartierna rör sig längre 
högerut så blir de redan extrema högerpartierna ännu mer extrema. 
Med anledning av detta är det viktigt att det finns ett riktigt vänsteralternativ som 
motarbetar högerglidningen och kämpar för varje människas lika värde. 

Verksamhetsåret 2018 har präglats av att det varit valår vilket har inneburit många 
extra aktiviteter och möten. 

Vi har deltagit vid invigningar, bland annat förskolan Skogsgläntan, arbetsplatsbesök 
.på Treskillingen, möte med Hyresgästföreningen, Våryran med efterföljande debatt, 
Kopparbergsmarken med Vänstercafe, psykologiveckan, frukostmöten, 
företagsfrukostar mm 

Våra interna aktiviteter har bestått i att dela ut broschyrer, haft Vänstercafe i 
partilokalen, planeringsmöten inför valrörelsen, stormöten via web med Jonas 
Sjöstedt, där vi varje gång har ställ frågor och också fått dem besvarade under 
sändningen, ordförandeträffar på distriktet samt flera utbildningar och konferenser. 

Vänsterpartiets kongress hölls i Karlstad 9-11 februari och vi hade en deltagare. 

Distriktets årskonferens hölls i Hallsberg 24-25 februari där hade vi två ombud. 

Vi hade vårt årsmöte 23 mars på Bångbro Herrgård med Maria Odheim Nielsen från 
V i Lindesberg som mötesordförande. 

Torgmöte på 1 maj med tal av Jeanette Bergqvist, Astrid Dahl samt Eva Renberg och 
musik av Jonas Karlsson från V i Lindesberg. Konferencier var Ulla Diedrichsen. 



Valstugan kom på plats 11 augusti och vi hade den bemannad och öppen nästan 
dagligen. 
Valupptakten 18 augusti med gästande musiker Erik Vilde från Västerås. 
Vi gästades också av vår riksdagsledamot Mia Sydow Mölleby tillsammans med 
valombudsman lreen von Wachenfeldt helgen före valet. 

Valvakan hade vi tillsammans med S och MP 

Vi har haft 17 styrelsemöten och 14 medlemsmöten under året. 

Uppdrag vi har haft under året. 
Astrid Dahl och Jeanette Bergqvist har varit ordförande och övriga styrelsen har 
bestått av lnga-Lill Olsson, Sune Karlsson och Eva Renberg som ordinarie samt 
Therese Olsson och Sture Ekmark som ersättare. 
Valberedningen har bestått av Ulla Diedrichsen. 

I distriktet har Astrid Dahl varit med i valberedningen och Eva Renberg har varit 
ersättare i distriktsstyrelsen 

. I ! /) .• 
.-,:'.·f/,r, I il.•' 1,/ 1 

.c . r~·.1. :':-: ! : . ~-. .t .. :-:!;:~ .1: :r~ Y.i ........ . 
Astrid Dahl 

.. J 
. ?,U.. vf' LL.- · '),. 
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•' , 

Eva Renberg ~ .,, 

.~!! .. /~e:✓:;.>:.?. ~:V'.1:? 
Sune Karlsson 



I. 
r\t:UUVl::H 111 ty c:tV I\UI 1111 IUI lc:tll fJc:ll ll~LUU 

Liberalerna i Ljusnarsberg, 877101-3219 

liberalerna 

Liberalerna i Ljusnarsberg har år 2018 mottagit 24000 kronor I partistöd av Ljusnarsbergs 
kommun. 
Den verksamhet som bedrivs inom partiföreningen syftar till att stärka Llberalernas och de 
liberala ldeernas ställning Inom kommunen samt att öka Liberalernas röstetal i allmänna val. 
De huvudsakliga verksamheter är kampanj, styrelsens verksamhet, medlemsaktiviteter och 
övrig föreningsverksamhet. 

Under en mandatperiod fonderar partiföreningen en del av medlen för att kunna användas 
för kampanjaktlvlteter under valåret. En betydande del av dessa medel har vi under året 
använt för väljardialogen med Invånarna i Ljusnarsbergs kommun under valrörelser. 

För Liberalerna I Ljusnarsbergs Kommun 
Måndag den 10 februari 2019 

Hen rik Bljloo 
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 ändaf ål som anges I 2 kap. 9 § första stycket 
kommunallagen, dvs. för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. En särskild 
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 handlingar av betydelse. Jag anser att granskningen ger mig 
rimlig grund för mitt uttalande nedan. Jag, som är av partiet utsedd särskild granskare, anser 
att den redovisning som Liberalerna I Ljusnarsberg lämnat den 10/2 2019 ger en rättvisande 
bild av hur partistödet använts. 

Fredag den 15 februari 2019 

~ s;f>c; k~cl o It~&~ 
Siv Sjöstrand önander 
Revisor 



I. 
Uberalerno 

Verksamhetsberättelse 

2018 

För Ljusnarsbergs lokalavdelning av Liberalerna avseende verksamhetsåret 2018. 

Styrelsen har under av året bestått av ordförande Hendrik Bijloo, kassör Ralf Nielsen och 
sekreterare Isah Bijloo. 
Siv Sjöstrand-Önander och Björn Johansson var revisor och valberedningen har bestått av Siv 
Sjöstrand-Önander och Björn Johansson. 

Som Liberalernas ledamot i kommunfullmäktige har valts in Hendrik Bijloo med Ralf Nielsen och 
Åsa Rosenberg som ersättare. Under året har öppna möten hållits före fullmäktige, årsmöte på 11 :a 
februari och medlemsmöte på. 2:a oktober. 

Föreningen har aktiv deltagit i det politiska debatten i kommunen med hjälp av sociala medier och 
tidningar. KF-gruppen har varit aktiv att närvara och delta i debatt på. KS och många KF 
sammanträden. Dessutom lämnade vi in remissyttrande budget 2018 och skrev debattartiklar. 
Föreningen har även kampanjat aktiv inför valet 2018 och förbättrad vår resultat till 4,07 av giltiga 
röster. Vi fick stöd av 125 Ljusnarsbergare. 

Efter valet har Liberalerna ingått i en majoritetssamverkan och därmed fått möjlighet att fä en 
ordinarie och ersättarplats i kommunstyrelsen. 

Vidare har våra ombud deltagit i länsföreningens årsmöte och ordförande i styrelsemöten. 

Kopparberg 10 februari 2019 

Liberalerna i Ljusnarsberg 

Kassör 

Liberalerna I Ljusnarsberg 
Ljusnarsberg 
Lärkvllgen 14, 71431 Kopparberg 

'i; .. ,~ 
Isah Bijloo 
Sekreterare 

Telefon: 070 2921334 Org.nr:877101-3219 
E-post: ljusnarsberg@llberalerna.se 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Jag av Liberalernas lokalavdelning i Ljusnarsberg vald reviso1· utsedd att 
granska föreningens räkenskaper för tiden 1 januari till 31 december 2018 får 
efter slutfört uppdrng lämna fflljande redogörelse. 

IB är 56 303,32 UB är 32 367,06 kr. Arets resultat är ett underskott pA 25 287,31 · 
kr. Antal verifikationer 11 stycken. Mandatstödet är fördelat mellan avdelningen 
och länsförbundet i enlighet med avtal. 

Räkenskaperna är fflrda med god ordning och noggrannhet. 

Inkomster och utgifter under pel'ioden samt föreningens ekonomiska ställning 
vid verksamhetens slut framgår av Balans- och resultaträkning. Då inga skäl till 
anmärkning framkommit vid granskningen beviljas full ansvarsfrihet för den tid 
som revisionen omfattar. 

Kopparberg den 31 januari 2019 

,. ( 
/-:,,. c-:. ,.. ~,..,J l' ... c\) (;)h ev--~ c ,l 'l~ 
'-?,1/f v,c,,· "';,'tt • .\ 

Siv Sjösttand Önander 



Balansrapport 
Sid 1 (av 1) 

Liberalerna I Ljusnarsberg, 877101-3219 (sös) 
Utskrlfls-1D: 085 

Perlod: 1801-1812 
Senut reg verifikat: A:11, Avsl:1 
Ulakrlven: 19020816:19 av RN 

lngAende balanser ilr prellmlnilra. 

Rapporlen omfattar o/å!la redovlsn/ngsper/oder. 

Konto Benilmnlng Ingående balans F~rlndrlng Utgbnda balans 
180101 1801-1812 181231 

TILLGANOAR 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

Kassa och bank 

1910 Kassa 3,00 0,00 3,00 
1940 Bank 66300,32 -23 938,28 32354,08 ...... 

32387,06 Summa kassa och bank 88303,32 •23 938,28 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 66303,32 •23 938,26 32 387,06 

SUMMA TILLGANOAR 66303,32 -23 936,26 32387,08 

EGET KAPITAL OCH SKULDER ·, EGET KAPITAL 

2081 Eget kapHal -49 053,22 •5132,10 -64186,32 
2069 Arets resultat -5132,10 6132,10 0,00 

SUMMA EGET KAPITAL -54186,32 0,00 -54186,32 

Kortfristiga skulder 

2440 Hlllefo11 ·2118,00 0,00 ·2118,00 
2991 Uppluena kostnader 0,00 -1361,11 -1 361,11 
Summa kortfrtat.lga skulder ·2118,00 -1 351,11 -3 469,11 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -56 303,32 -1381,11 -57 654,43 
ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT 0,00 •28287,37 -28287,37 

.. .,_ 



Resultatrapport 
Sid 1 (av 1) 

Liberalerna I Ljusnarsberg, 877101•3219 (aös) 
Ulskrifts•ID: 084 

Period: 1801-1812 
senast reg verifikat: A:11. Avsl:1 
Utskriven: 19020816:18 av RN 

Jtlmf/Jrelsen med f/Jregående år ilr preliminär. 

Rapporten omfatter olåsta redovlsnlngsperloder. 

Konto Benilmnlng F/Jregående år Awlk Resultet Ackumulerat 
1701-1712 1801-1812 1801-1812 

(tkr) 

RÖRELSENSINTÅKTeR 

Nettoomsattntng 

3010 Medlemsavgifter 0,6 •26¾ 470,00 470,00 

Summa nettoomslltnlng 0,6 -26% 470,00 470,00 

~ Ov~a rorelaetntlkter 

3987 Erhållna kommunala bidrag 24,0 0% 24000,00 24000,00 

Summa 0vrlg111 roreleelntlkter 24,0 0% 24000,00 24000,00 

SUMMA RÖRELSENS INTÅKTER 24,6 •1% 24470,00 24470,00 

RÖRELSENS KOSTNADER 

BRUTTOVINST 24,6 -1¼ 24470,00 24470,00 

Ovrlia externa koelnader 

6020 Gemensamt kansli ·9,6 -100% 0,00 0,00 
6420 Programvaror 0,0 0% -1238,00 •1238,00 
6900 Reklammateria! 0,0 0% -4 701,11 -4 701,11 
6930 Va!malerlal 0,0 0% •22 972,26 ·22972,26 
6071 Medlemamoten mm •0,3 ·100% 0,00 0,00 
6150 Tryckeaker 0,0 0% -18 768,00 -18 788,00 
8480 Mllleekoetnader 0,0 0% •2 328,00 ·2 328,00 
8570 Bankkostnader -0,3 193¼ ·160,00 •760,00 

Summa 0vrlga externa kostnader ·10,2 379% -48 767,37 -48 757,37 

Peraonalkostnader 

7020 Konferenser, utblldntngar 0,0 0% ·1000,00 -1000,00 
Summa personalkoatnader 0,0 0% ·1000,00 -1 000,00 
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -10,2 389% -49 757,37 -49767,37 

'"" RORELSERESULTAT 14.4 •276% -25 287,37 -25287,37 
ÅRETS RESULTAT 14,4 -276% -26 287,37 ·26 287,37 

........... 




