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Leader Linné Smålands vision: 
Smart hållbar tillväxt på 
landsbygden
Vi är stolta över gemenskapen i Småland 
som står för envishet, nytta, närhet mellan 
människor, entreprenörskap, strävsamhet, 
sparsamhet och öppenhet. 

Genom strategin ska vi uppnå vår vision: 
 » social hållbarhet genom att människor 

träffas och att vi tror mycket på människors 
kraft för utveckling

 » ekonomisk hållbarhet genom ökad 
företagande

 » näringslivsutveckling och fler i arbete 
samt miljömässig hållbarhet bland annat 
genom målområdet Öppen för det okända, 
det vill säga skapa tillåtelse att testa idéer, 
helst helt nya miljöåtgärder. 

Leader Linné Smålands mål
Leader Linné Småland har tre övergripande 
mål som innefattar landsbygdsfonden, 
socialfonden och regionala utvecklingsfonden: 

1. Spännande miljöer där människor och 
idéer kan växa
1. Öppen för det okända
1. Självförsörjning och entreprenörskap

Målen har specificerats i delmål och 
insatsområden som kommer att följas 
upp genom indikatorer (till exempel antal 
möten, deltagare, företag, förstudier, 
testade idéer, antal projektansökningar 
från olika åldersgrupper och bakgrund). 
Även de horisontella målen ska följas upp 
med indikatorer: socialt hållbar utveckling 
(jämställdhet, mångfald, integration, 
icke-diskriminering), miljömässigt hållbar 
utveckling, ekonomisk uthållighet och 
utveckling samt internationellt perspektiv.

Föreningen
Beslutet att bilda Leader Linné Småland togs i sam-
band med årsmötet den 7 maj 2015. Verksamheten 
i Leader Linné Småland påbörjades den 21 juli 2015 
eftersom föreningen Leader Linné drevs parallellt 
med Leader Linné Småland under första året. 

Övergripande finansiering
I december 2015 beviljade Jordbruksverket 
Leader Linné Småland en total budget på 
50 952 056 kronor för åren 2015–2021. 
Finansieringen är uppdelad enligt följande: 

 » EU: 25 476 028 kronor
 » Svenska staten: 8 661 849 kronor
 » Medlemskommunerna: 16 814 179 kronor

Under programperioden kommer Leader 
Linné Småland att arbeta med tre fonder: 

 » Landsbygdsfonden, 43 072 537 kronor, 
 » Regionalfonden, 4 224 314 kronor 
 » Socialfonden, 3 655 205 kronor.

Föreningens åtta kommuner 
 » Alvesta
 » Ljungby
 » Markaryd
 » Sävsjö
 » Vetlanda
 » Värnamo
 » Växjö
 » Älmhult
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Styrelsens sammansättning
LAG (Local Action Group) – styrelsen – har 
bestått av 16 ledamöter. Varje kommun har 
haft två styrelsemedlemmar fördelat mellan 
offentlig, privat och ideell sektor.

Offentlig sektor har representerats av Jenny 
Anderberg (Ljungby), Elizabeth Peltola (Älmhult), 
Hanna Evelyndotter (Alvesta), Jenny Svensgård 
(Ljungby) och Ann-Sofie Thern (Värnamo).

Privat sektor har representerats av Gottlieb 
Granberg (Värnamo), Pierre Klasson (Sävsjö), 
Cecilia Malmqvist (Vetlanda), Roger Andersson 
(Alvesta), Tobias Gustavsson (Växjö) och Leo 
Hejselbaek (Markaryd).

Ideell sektor har representerats av Bengt-
Elis Pettersson (Sävsjö), Ingela Blad (Växjö), 
Kjell-Erik Svensson (Markaryd), Jenny Herz 
(Älmhult) och Erik Hjärtfors (Vetlanda).

Ordinarie arbetsutskott har bestått av ord-
förande Gottlieb Granberg och vice ordförande 
Elizabeth Peltola samt Bengt-Elis Pettersson 
och Ingela Blad. Vid varje arbetsutskottsmöte 
har ytterligare en representant från styrel-
sen adjungerats. Vem som adjungerats har 
bestämts enligt ett speciellt schema.

I styrelsen är andelen män 50 procent och 
andelen kvinnor 50 procent.

Medlemskap 
Föreningen har haft 24 medlemmar.

Personal
Under året har fyra personer varit anställda: 

 » Verksamhetsledare på 100 procent

 » Ekonom på 50 procent
 » Informatör/projektutvecklare på 100 procent
 » Projektledare för projekt Unga för 

landsbygden på 80 procent
Kontorets huvudsakliga uppgift har varit 

att hjälpa projektägare att söka, driva och 
redovisa projekt. Till detta kommer också 
Leader Linné Smålands övriga administrativa 
uppgifter samt drift av egna projekt.

Tanken är att personalen på leaderkontoret 
ska vara bufferten mellan kreativa ideella 
krafter i vårt område och det omfattande EU-
reglementet som styr verksamheten.

Personalens medelålder har varit 44 år och 
medianåldern är 44 år. Alla fyra är kvinnor.

Styrelsearbetet
Arbetet under 2015
Leader Linné Smålands styrelse valdes den 7 
maj 2015 då föreningen bildades. Direkt efter 
årsmötet genomfördes ett konstituerande 
styrelsemöte. Därefter har styrelsen haft fyra 
möten med följande innehåll:

 » Junimötet bestod av en utbildningsdag 
då leadermetoden och leadertanken var 
temat för dagen. Även information om 
de ekonomiska förutsättningarna och 
omfattning ingick.

 » Augustimötet var ett tvådagarsmöte 
då första dagen ägnades åt återblick och 
avrapportering av Leader Linnés resultat. 
På mötet deltog både styrelsen för Leader 
Linné och Leader Linné Småland samt 
representanter från alla kommuner och 

övriga finansiärer. Andra dagen ägnades åt 
att arbeta igenom och göra prioriteringar i 
den nya utvecklingsstrategin.

 » Oktobermötet bestod av diverse 
informationspunkter. Det togs också beslut 
om projektet Unga för landsbygden.

 » Decembermötet innefattade 
prioriteringsdiskussioner och 
informationspunkter. Arbetsutskottet 
har haft fyra möten då planeringen inför 
ovanstående styrelsemötet har dominerat 
diskussionen.

Arbetet under 2016
Hälften av Leader Linné Smålands styrelse 
omvaldes vid årsmötet den 7 maj 2016. Den 
andra halvan kvarstod sedan årsmötet 2015. 
Vid första styrelsemötet efter årsmötet 
(31 maj) genomfördes ett konstituerande 
styrelsemöte. Under året har styrelsen haft 
ytterligare fyra möten (20 april, 31 maj, 
7 september och 7 november). 

Arbetsutskottet har haft sex möten 
under 2016 (17 februari, 13 april, 24 maj, 
27 juni, 24 augusti och 26 oktober) då olika 
ärenden och inkomna projekt har beretts inför 
kommande styrelsemöten.

Förutom projektbeslut har styrelsen 
diskuterat frågor om jävsförhållande, 
styrelseledamöternas uppdrag och olika 
arbetsformer. Vidare har beslut tagits 
avseende inköpspolicy och arbetsmiljöpolicy. 

Vid projektbeslut har styrelsens 
ledamöter delats upp i olika grupper 

Verksamhetsberättelse 2016
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utifrån kompetens och erfarenhet samt 
eventuella jävsförhållanden. Projekten 
har fördelats på respektive grupp för att 
genom fördjupad diskussion kunna värderas 
och bedömas utifrån urvalskriterier, 
kostnader och projektorganisationens 
genomförandekapacitet. Därefter har 
projektbesluten tagits i storgrupp efter 
presentation av vad gruppen kommit fram till. 
Trots denna uppdelning har alla ledamöter läst 
igenom och satt sig in i samtliga projekt inför 
beslutsmötet.

Detta har varit en bra metod som skapat 
intressanta diskussioner både i smågrupperna 
och i hela styrelsen.

Leaderkontorets övergripande 
verksamhet
Efter det att Leader Linné Småland godkänts 
(den 12 december 2015) som ett framtida 
leaderområde, påbörjades arbetet med 
uppstart av den nya leaderorganisationen. 

Det innebar att personalen deltog på 
olika utbildningar som Jordbruksverket 
genomförde. Utbildningarna handlade både om 
EU-regelverket och hur en ansökan skrivs och 
handläggs i verkets nya webbaserade system. 

För att få ut information om vad Leader 
Linné Småland kan bidra med deltog kontorets 
personal i stort antal informationsmöten. De 
flesta anordnades av olika aktörer som till 
exempel kommunernas landsbygdsutvecklare. 
Kontoret prioriterade att alla kommuner skulle 

ha ett informationsmöte innan sommaren. 
Detta genomfördes också.

Då alla ansökningshandlingar i den nya 
programperioden är digitala, genomförde 
kontorets personal utbildningar i hur 
ansökningsförfarandet går till och hur man 
som projektägare ska utveckla ett bra projekt. 
Under året genomfördes en sådan utbildning 
i varje kommun. Deltagarantalet varierade 
stort, från 4 till 50 personer.

Projekthantering
Stora projektstöd
Nytt för denna programperiod har varit att 
Jordbruksverket är beslutande myndighet. 
I förra programperioden hade Länsstyrelsen 
Kronoberg den rollen. Detta innebär alltså 
att när Leader Linné Småland har beviljat 
ett projekt går handlingarna vidare till 
Jordbruksverket som tar det slutgiltiga beslutet.

De första projektansökningarna kom i 
januari 2016 och behandlades vid första 
styrelsemötet. Under året har totalt 29 stora 
projekt kommit in. Av dessa har styrelsen 
beviljat 15 projekt – totalt 11 701 198 kronor 
fördelat på:

 » Landsbygdsfonden: 8 799 910 kronor
 » Regionalfonden: 2 901 288 kronor

Ett projekt har avskrivits på egen begäran. 
I balansräkningen framkommer att sex 
projekt är beviljade. Detta gäller beviljade 
projekt av Jordbruksverket. Styrelsen har 
beviljat totalt 15 projekt men beroende på 

handläggningstiden på Jordbruksverket är 
dessa projekt inte med i balansräkningens 
Skuld beviljade projekt (sida 10).

Små projektstöd (leadercheck)
Vid styrelsemötet den 7 september beslutade 
styrelsen att avsätta 500 000 kronor från 
egna medel, det vill säga medel som överförts 
från Leader Linné till Leader Linné Småland, 
till två leaderchecksprojekt. Teman för dessa 
var Startgas och Skapande av mötesplatser. 
Externa projektägare kunde söka maximalt 
20 000 kronor.

Syftet med Startgas var att ge personer 
möjlighet att starta företag eller utveckla 
sitt befintliga företag. Syftet med Skapande 
av mötesplatser var att bidra till fler nya och 
återkommande aktiviteter i olika allmänna 
samlingslokaler.

Under året behandlades 13 ansökningar 
under Startgas. Av dem beviljades åtta projekt 
– totalt 124 200 kr. Under Skapande av 
mötesplatser behandlades 20 projekt varav 14 
beviljades – totalt 260 250 kronor. 

Beslut i dessa projekt togs av 
arbetsutskottet antingen genom mejlbeslut 
eller vid planerade arbetsutskottsmöten.

Marknadsföring & kommunikation
Webben, ny grafisk profil och 
marknadsföringsmaterial 
Vid årets början beslutades att en ny hemsida 
skulle tas fram. Anledningen var att den gamla 
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hemsidan från 2010 behövdes moderniseras, 
men också att nya funktioner behövdes läggas 
in. Det gällde till exempel ett fungerande 
intranät för styrelsens handlingar, en 
lättillgänglig projektdatabas samt kopplingar 
till både Instagram och Facebook.

Den nya hemsidan öppnades i maj 2016. Den 
har under året varit ett viktigt verktyg både 
för den externa och interna kommunikationen 
och uppdateras regelbundet för att ständigt 
hållas aktuell. Intranätet ger en samlingsplats 
för alla styrelsens handlingar och 
beslutsunderlag. Projektdatabasen används 
för att informera och inspirera presumtiva 
projektägare. Projekten i databasen är sökbara 
på målområdena från utvecklingsstrategin 
samt genom fritextsök på till exempel 
bynamn, föreningsnamn eller projektets 
inriktning. Där finns kortfattad information 
om beviljade projekt, kontaktpersoner och 
styrelsens motivering till beslutet. Leader 
Linné Smålands eget projektet Unga för 
landsbygden har en egen plats på hemsidan. 
På hemsidan finns också ett flöde av foton som 
publiceras i de sociala medier där Leader Linné 
Småland är aktiv.  

Under 2016 har en ny grafisk profil 
tagits fram och det har producerats 
trycksaker, roll-ups och olika typer av 
marknadsföringsmaterial för att sprida 
information och nå ut brett till människor i 
vårt område. 

Sociala medier 
Kommunikationen i sociala medier har 
koncentrerats till Facebook och Instagram. 
Syftet med vår synlighet i sociala medier är att 
sprida intresse för Leader Linné Småland och 
de möjligheter som ges genom vår verksamhet 
samt att skapa samhörighet mellan människor 
som har ett intresse för landsbygdsutveckling.  

Leader Linné Smålands Facebooksida 
skapades i januari 2016. Inlägg har publicerats 
frekvent hela året och vid utgången av 2016 
hade 312 personer gillat sidan och allt fler 
inlägg har delats och spridits vidare. Vissa 
inlägg har fått en mycket stor räckvidd. Så 
var det till exempel med den adventskalender 
som publicerades för att lyfta fram olika 
aktörer som vi samverkar med, goda 
exempel och aktiviteter med koppling till 
landsbygdsutveckling. Under december 2016 
hade 10 860 unika användare tagit del av 
innehåll och antalet som dagligen interagerade 
med sidan var i genomsnitt 903 stycken. 
Samma månad visades flera av inläggen 
för mer än 1 000 unika besökare. Andra 
exempel på Facebookinlägg som har haft 
en stor räckvidd är till exempel en film från 
evenemanget ”Landsbygden rockar” i Tyrolen 
samt information om beviljade leadercheckar.   

Två Instagramkonton har startats 2016. 
På Leader Linné Smålands Instagramkonto 
liksom på Unga förr landsbygdens 
Instagramkonto har vi arbetat aktivt både 
med egna inlägg och med inbjudna gäster 

som ”Veckans instagrammare”. Ett stort 
antal personer har gästat kontona, till 
exempel ledamöter i Leader Linné Smålands 
styrelse, landsbygdsutvecklare, projektägare, 
entreprenörer, samarbetspartners och 
föreningar. Unga för landsbygdens konto har 
haft ett stort antal unga entreprenörer som 
gästinstagrammare.  

Innehållet har varit väldigt varierat och 
många olika perspektiv, aktiviteter, goda 
exempel, samarbeten och infallsvinklar har 
fått utrymme och spridning.  

Cirka 350 inlägg har publicerats på 
respektive konto. 

Antalet följare vid årets slut på  
@leaderlinne var cirka 300 stycken och på  
@ungaforlandsbygden cirka 750 stycken. 

 Hashtagen #landsbygdenrockar
Under året etablerades en hashtag  
#landsbygdenrockar. Den etablerades i 
samband med evenemanget Landsbygden 
rockar på folkparken Tyrolen i Alvesta och har 
sen dess använts aktivt av oss men också av 
samarbetspartners och projektägare.  

Media 
Åtta större pressmeddelanden har skickats ut 
till lokala medier i hela vårt område och utöver 
det har vi tagit ett stort antal direkta kontak-
ter med journalister för att väcka intresse för 
landsbygdsfrågor och vår verksamhet. Leader 
Linné Småland, och inte minst projektet Unga 
för landsbygden, fick stor uppmärksamhet i 
media under året. Den största publiciteten var 
i tidningar och genom olika digitala kanaler, till 
exempel artiklar i Magazinet, Smålänningen, 
Vetlandaposten, Växjöbladet Kronobergaren 
och Sävsjöappen. Vi har fått mediapublicitet 
under årets alla 12 månader i samband med bland 
annat evenemang, inspirationsträffar, fören-
ingsmöten, aktiviteter inom projektet Unga för 
landsbygden och när nya projekt har startat.

Samarbeten
Tjänstemannagruppen
Efter varje beslutsmöte har kontorets 
personal träffat nätverket för 
kommunernas landsbygdsutvecklare, 
det vill säga tjänstemannagruppen. På 
mötena har det informerats om vad som 
är på gång i respektive kommun avseende 
landsbygdsutveckling. Leaderkontoret 
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Slutord från styrelseordförande

har då berättat om vad som händer inom 
leader och vilka beslut som togs vid senaste 
styrelsemötet. Denna grupp har blivit mycket 
viktig för leaders verksamhet då deltagarna 
är goda ambassadörer, kunskapsspridande 
och bra kontakter för leaderkontoret när 
information ska förmedlas till den kommunala 
organisationen eller till ideell sektor i 
respektive kommun. 

Regionalt samarbete
En styrelsemedlem och verksamhetsledaren 
har deltagit i två regionala träffar som 
genomförts tillsammans med andra 
leaderområden i Småland, Öland, Gotland 
och Östergötland. Dessutom har någon från 
kontoret deltagit på möte med Region Jönköping 
och Länsstyrelsen i Jönköpings län samt Region 
Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronoberg. 

Verksamhetsledaren har även deltagit i 
möte med regionkontoren för socialfonden och 
regionalfonden samt med bedömningsgruppen 
för Kronobergs län inom respektive fond.

Leader Linné Småland har också 
representerats vid nationella träffar som 
anordnats av Landsbygdsnätverket.

Internationellt arbete
Under programperioden 2007–2013 hade 
Leader Linné ett intressant och givande 
samarbete med NULAG (Northumberland 
Uplands Local Action Group) i norra England.

Eftersom vi hoppades att detta samarbete 
även ska kunna fortsätta under den nya 
programperioden, har vi inte sökt kontakt 
med andra leaderområden i Europa. Samarbete 
med NULAG kommer dock inte att kunnat 

genomföras efter omröstningen om Brexit – 
leader i England har haft svårt att få besked 
från engelska myndigheter om vad som gäller 
för internationellt arbete. 

Vid en internationell konferens i december 
2016 deltog verksamhetsledaren och informe-
rade om olika samarbeten som Leader Linné 
Småland haft under föregående programperi-
od. Vid mötet träffade verksamhetsledaren nya 
eventuella samarbetspartners ute i Europa. 
Under våren 2017 kommer dessa kontakter att 
vidareutvecklas.

Finansieringskontor
Vid styrelsemötet den 31 maj beslutades 
att påbörja arbetet med att undersöka om 
medlemskommunerna såg ett behov av att 
hitta en gemensam samordning av olika 
finansieringslösningar i Leader Linné Smålands 
regi. För att ta del av hur andra finansierings-
kontor arbetar, besökte arbetsutskottet 
EU-kontoret i Hässleholm i april. Detta är ett 
kommunalförbund bestående av nio kommuner 
i nordöstra Skåne. Verksamhetsledaren gjorde 
också ett studiebesök i Gävle kommun där man 
framgångsrikt har arbetat som ett finansie-
ringskontor för kommunens verksamhet.

Med information från studiebesöken 
arbetades en verksamhetsplan fram 
som sedan skickades till samtliga 
kommunchefer i området. Därefter besökte 
verksamhetsledaren respektive kommun 
för ett personligt möte med kommunchefen, 
och i vissa fall även med kommunalrådet, för 
att diskutera förslaget och samtidigt ta del 
av hur intresserad respektive kommun var 
av denna tjänst. Det visade sig att intresset 

var olika stort. Eftersom några av de större 
kommunerna tackade nej med hänvisning till 
att Region Kronoberg skulle ta sig an denna 
fråga, avbröts arbetet med att skapa ett 
gemensamt finansieringskontor.

Eget projekt – Unga för landsbygden
Under 2015 bildades en arbetsgrupp i 
Kronobergs län bestående av representanter 
från olika organisationer som verkar på 
landsbygden. Bakgrunden är att gruppen 
ansåg att någonting måste göras för att 
ungdomar ska stanna kvar på landsbygden 
samtidigt som nya invånare helst ska flytta 
dit. När nu så många unga flyttar, är det ett 
hot mot landsbygdens framtid. 

Efter ett antal möten och diskussioner 
bestämdes att frågan var så viktig att en 
projektansvarig organisation skulle utses. 
Leader Linné Småland tillfrågades om man kunde 
ta på sig projektledaransvaret för arbetet. 
Styrelsen beslutade i november 2015 att anta 
utmaningen och att anställa en projektledare. De 
första sex månaderna finansierades projektet till 
50 procent av Länsstyrelsen i Kronobergs län och 
resterande 50 procent av Leader Linné Småland. I 
maj 2016 beviljades ett nytt långsiktigt projekt 
av Leader Linné Smålands styrelse.

Efter att en projektledare anställts, 
genomfördes ett stort antal olika aktiviteter 
och evenemang. Flera olika attitydpåverkande 
artiklar skrevs både i pressen och på olika 
sociala medier. Allt med syftet att visa på 
hur attraktivt det är att bo på landsbygden. 
Mycket av attitydpåverkan har skett 
genom olika sociala medel. Se ovan under 
marknadsföring och kommunikation.

Jag vill, på mina egna och styrelsens vägnar, 
framföra mitt varmaste tack till alla anställda som 
har fått ta många utmaningar i form av nya former 
för ansökningarna och krav från Jordbruksverket. 
Det är ni som träffar våra projektägare och ska 
förklara alla dessa förändringar utan att de förlora 
glöden för sitt projekt.

Jag vill även tacka styrelse som till största 
delen är ny. Det har blivit en bra blandning och 
viljan av att bidra med sina erfarenheter och 
åsikter har varit stor. Vi har också förändrat 
styrelsens arbetssätt som har gett större 
möjlighet till att sätta sig in i och bidra till 
kloka beslut i de olika projekten. 

Gottlieb Granberg
Styrelseordförande
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Ingela Blad, Erik Hjärtfors,Kjell-Erik Svensson, Pierre Klasson, Jenny Herz, Cecilia Malmqvist, Jenny Svensgård, Leo Hejselbaek, Bengt-Elis Petersson, Jenny 
Anderberg, Ann-Sofie Thern, Elizabeth Peltola, Roger Andersson och Hanna Evelyndotter. Gottlieb Granberg och Tobias Gustavsson saknas på bilden. 

Annika Nilsson
Verksamhetsledare

Veronica Ingolf
Projektledare för Unga för landsbygden till och 
med den 1 december 2016.

Ylva Sandström
Ekonom

Signe Kintrot
Projektledare för Unga för landsbygden från 
och med den 1 december 2016.

Eva Jacobsson Börjesson
Projektutvecklare/informatör

Styrelse och personal
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Verksamhet
Föreningens ändamål är att vara en 
intresseorganisation med syfte att verka för 
en offensiv samhällsutveckling av allmännyttig 
karaktär, som ska utveckla områdets unika 
värde, genom bland annat leaderverksamhet.

Föreningens intäkter och 
kostnader exklusive leaderprojekt

Medlemsavgifter 17 500 

Personal- & styrelsekostnader 0

Övriga kostnader - 5 910

Ränteintäkter 369

Räntekostnader 0

Nettoresultat 11 959

Förvaltningsberättelse
Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående 
vinstmedel:

Balanserad vinst 121 734

Årets resultat 11 959

Disponeras så att i ny 
räkning överföres

133 693

Leader Linné Småland har tagit över 
balanserad vinst från föreningen Leader Linné i 
samband med att den avslutades. 

Föreningens resultat och ställning 
inklusive leaderprojekt framgår av 
efterföljande resultat- och balansräkning med 
tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning Not 150721–161231
Intäkter

Svensk offentlig finansiering 1 3 011 612

EU-finansiering 2 122 902

Medlemsintäkter 33 500

Övriga intäkter 73 804

5 241 818

Rörelsens kostnader

Kostnader för beviljade projekt 2 - 1 509 670

Övriga kostnader 3 - 1 047 902

Personalkostnader 4 -2 672 656

Avskrivningar anläggningstillgångar 0

-5 230 228

Rörelseresultat 11 590

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 369

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 0

369

Resultat efter finansiella poster 11 959

Skatt på årets resultat 0

ÅRETS RESULTAT 11 959
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Balansräkning Not 161231
TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga kortfristiga fordringar 14 173

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 1 857 450

1 871 623

Kassa och bank 5 957 700

Summa omsättningstillgångar 7 829 323

SUMMA TILLGÅNGAR 7 829 323

Balansräkning Not 161231
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 115 791

Årets resultat 11 959

Summa eget kapital 127 750

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 269

Skuld beviljade projekt 6 1 193 122

Övriga skulder 39 294

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 6 468 888

Summa kortfristiga skulder 7 701 573

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 829 323

POSTER INOM LINJEN

Ställda  säkerheter Inga

Ansvarsförbindelser Inga

Tilläggsupplysningar
Värderingsprinciper
Allmänt
Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper 
överensstämmer med årsredovisningslagen och Bok-
föringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. 

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av 
vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Bidrag från kommunerna, EU och svenska staten
Som bidrag räknas likvida medel som 
föreningen erhåller från en bidragsgivare 
som är ett offentligrättsligt organ. Ett bidrag 

intäktsredovisas i den period när bidraget 
utbetalas till föreningen. Villkorade bidrag 
skuldföres till dess att de utgifter som 
bidraget ska täcka uppkommer.

Kostnadsredovisning
En utgift bokförs i resultaträkningen när för-
eningen har förpliktigat sig att utföra en viss 
åtgärd (godkännande av LAG och/eller Läns-
styrelsen). Då uppkommer en skuld. I samband 
med bokslut periodiseras dessa åtaganden.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter 
individuell prövning beräknas bli betalt.
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Noter
1: Svensk offentlig finansiering

 » Alvesta kommun
 » Ljungby kommun
 » Markaryd kommun
 » Sävsjö kommun
 » Vetlanda kommun
 » Värnamo kommun
 » Växjö kommun
 » Älmhult kommun
 » Regionförbundet i Jönköping

2: Kostnader för beviljade projekt
Totala kostnader för beviljade projekt är 
1 509 670 kronor varav delaktiviteter 
i paraplyprojekt 404 450 kronor.

3: Övriga kostnader inkl egna projekt
Lokalhyra 62 353

Lokaltillbehör 357

Städning 287

Förbrukningsinventarier 43 997

Dataprogram 8 760

Hyra inventarier 10 345

Förbrukningsmaterial 578

Resekostnader 20 524

Hemsida 86 104

Reklamtrycksaker 28 141

Övrig reklam och PR 60 139

Representation 49 618

Representation ej avdragsgill 2 713

Styrelsen möteskostnader 66 513

Kontorsmaterial 9 858

Trycksaker 3 563

Mobiltelefon 51 051

Datakommunikation 6 752

Porto 1 350

Företagsförsäkringar 5 702

Styrelsearvoden 395 687

Revisionsarvode 35 000

Föreningsstämma 0

Konsultarvoden 12 476

Serviceavgift/
branschorganisationer

17 075

Bankkostnader 1 250

Övriga tjänster 8 886

Tidningar och facklitteratur 425

Ej avdragsgilla kostnader 947

Fortbildning/studieresor 40 059

Evenemang 17 391

TOTALT 1 047 902

4: Anställda och 
personalkostnader
Medelantalet anställda
Medelantalet anställda bygger på av 
föreningen betalda närvarotimmar 
relaterade till en normal arbetstid.

150721–161231

Kvinnor 2,18

Män 0

Löner, ersättningar och sociala kostnader
161231

Löner och andra ersättningar 
till anställda

1 678 066

Pensionskostnader 269 816

Styrelsens arvoden och 
andra ersättningar

423 446

Övriga sociala kostnader 
och försäkringar

686 025

3 057 353

5: Förutbetalda kostnader & 
upplupna intäkter

161231

Jordbruksverket Upparbetat 
proj.stöd

1 832 611

Jordbruksverket Ber. Proj.stöd 
delaktiviteter

0

Div leverantörer Förutbet 
kostnader

24 839

1 857 450

6: Skuld beviljade projekt 
161231

Externa projekt – LAG 873 922

Paraplyprojekt – delaktiviteter 319 200

1 193 122

7: Upplupna kostnader & 
förutbetalda intäkter 

161231

LAG Förutbet 
proj.stöd

6 192 646

Jordbruksverket Förskott 
proj.stöd

0

Personal Semesterskuld  45 727

Personal Ber soc.avg 
sem.skuld

14 367

Skatteverket Sociala 
avgifter

45 201

Skatteverket Särsk 
löneskatt 
pensioner

65 458

Div 
leverantörer

Uppl 
kostnader

105 489

6 468 888
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Härmed godkänner jag årsbokslutet
Hjortsberga den 26 april 2017

Gottlieb Granberg

Bengt-Elis Petersson

Jenny Herz

Roger Andersson

Erik Hjärtfors

Ann-Sofie Thern

 Kjell-Erik Svensson

Leo Hejselbaek

Elizabeth Peltola

Ingela Blad

Jenny Svensgård

Jenny Anderberg

Hanna Evelyndotter

Pierre Klasson

Tobias Gustavsson

Cecilia Malmqvist

Pernilla Lindström, auktoriserad revisor
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