
 

 
 

 
Årsbokslut med 

kostnadsredovisning 
För räkenskapsåret 2019-01-01-- 2019-12-31 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leader Linné Småland ideell förening organisationsnummer 802496-3798  



 
 

1 

 

Leader Linné Smålands vision  

Leader Linné Småland - smart hållbar tillväxt på landsbygden. 

Vi är stolta över kittet och gemenskapen i Småland, som står för envishet, nytta och närhet 
mellan människor, liksom entreprenörskap, strävsamhet och sparsamhet i de små rikena som 
är öppna, vilket ger resultat. Genom vår strategi ska vi uppnå visionen: 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 bl.a. genom målområdet Öppen för det okända, dvs. skapa tillåtelse att 
testa idéer, helst helt nya miljöåtgärder.  

Leader Linné Smålands mål 
Leader Linné Småland har tre övergripande mål: 

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

Även de horisontella målen finns med:  
 

• socialt hållbar utveckling (jämställdhet, mångfald, integration, icke-diskriminering),  
• miljömässigt hållbar utveckling 
• ekonomisk uthållighet och utveckling  
• internationellt perspektiv kommer att följas upp med indikatorer 

 
Målen har specificerats i insatsområden och delmål som följas upp genom indikatorer, t.ex. 
antal möten, deltagare, företag, förstudier, testade idéer, antal projektansökningar från olika 
åldersgrupper och bakgrund. 

Övergripande finansiering 
Leader Linné Småland beviljades i december 2015 en total budget på 50 952 056 kronor för 
åren 2015 t o m 2021. Finansieringen är uppdelad enligt följande: EU 25 476 028 kronor, 
svenska staten 8 661 849 kronor och medlemskommunerna 16 814 179 kronor.  
 
Under programperioden finansieras Leader Linné Småland från tre fonder: Landsbygdsfonden 
med 43 072 537 kronor, Regionalfonden med 4 224 314 kronor och Socialfonden med 
3 655 205 kronor. 
 

Förningens geografi 
Leader Linné Småland omfattar följande åtta kommuner: Alvesta, Ljungby, Markaryd, 
Sävsjö, Vetlanda, Värnamo, Växjö och Älmhult. 
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Verksamhetsberättelse 2019 
 
Styrelsens sammansättning 
LAG (Local Action Group) tillika styrelsen har bestått av 16 ledamöter, två från varje 
kommun, fördelat på de tre sektorerna enligt följande: 
 
Offentlig sektor har representerats av Jenny Anderberg (Ljungby), Elizabeth Peltola 
(Älmhult), Pierre Thorell (Vetlanda), Sara Jeppsson (Sävsjö), Bengt-Göran Söderlind 
(Markaryd). 
 
Privat sektor har representerats av Gottlieb Granberg (Värnamo), Andreas Karlsson 
(Värnamo), Cecilia Malmqvist (Vetlanda), Roger Andersson (Alvesta), Magnus Andersson 
(Växjö) och Hanna Evelyndotter (Alvesta). 
 
Ideell sektor har representerats av Bengt-Elis Pettersson (Sävsjö), Ingela Blad (Växjö), Kjell-
Erik Svensson (Markaryd), Jenny Herz (Älmhult) och Jenny Svensgård (Ljungby). 
 
Ordinarie arbetsutskott har bestått av ordförande Elizabeth Peltola och vice ordförande 
Gottlieb Granberg samt Bengt-Elis Pettersson och Ingela Blad. Vid varje arbetsutskottsmöte 
har ytterligare två representanter från styrelsen adjungerats. Vem som adjungerats har 
bestämts enligt ett speciellt schema. 
 
Fördelningen i styrelsen har under året varit 44 procent män och 56 procent kvinnor. 
 
Medlemskap  
Föreningen har haft 26 medlemmar. 
 
Styrelsearbetet 
Vid årsmötet den 15 maj 2019 var det fyllnadsval av 2 ledamöter, omval av 9 ledamöter och 5 
ledamöter kvarstår ytterligare ett år.  
 
Direkt efter årsmötet hölls det konstituerande mötet med en snabb presentation av de nya 
ledamöterna.  
 
Under året har styrelsen haft fem möten (13 februari, 24 april, 29 maj, 12-13 september och 
20 november) styrelsen har även haft ett beslutsmöte i digital form via mail i juni månad.  
 
Under styrelsens tvådagarsmöte i september genomfördes en utbildning av Mats Holmquist, 
Högskolan i Halmstad rörande långsiktiga effekter, besök gjordes även till Åsnens 
nationalpark och Karin från projektet Destination Åsnen berättade om deras arbete. 
 
Arbetsutskottet har haft fem möten (31 januari, 4 april, 15 maj, 29 augusti, 7 november, då 
olika ärenden och framför allt inkomna projekt har beretts inför kommande beslutsmöte. 
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I början av året anställdes en ny verksamhetsledare då tidigare verksamhetsledare önskade 
arbeta mer med projektutveckling.  
 
Tillsammans med Leader Västra Småland har en risk- och kvalitetskontroll gjorts. Dessa 
handlingar tillsammans med handlingarna från årsmötet har skickats till Jordbruksverket som 
därefter godkänt dem.  
 
Verksamhetsledaren har under varje beslutsmöte informerat om hur mycket medel som bokats 
upp av total budget, per fond samt hur mycket medel som återstår att besluta om. 
 
Vid projektbeslut har styrelsens ledamöter delats upp i olika grupper utifrån kompetens och 
erfarenhet samt eventuella jävsförhållanden. Projekten har fördelats på respektive grupp för 
att genom fördjupad diskussion kunna värderas och bedömas utifrån absoluta villkor, 
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. Vid sista styrelsemötet testades formen att hela processen genomfördes i 
storgrupp vilket föll väl ut. Båda dessa är bra former som skapat intressanta diskussioner både 
i smågrupperna och i hela styrelsen nu när styrelsen har hunnit arbeta ihop sig en tid. 
 
Förutom ovanstående arbetsuppgift har styrelsen lett föreningens övergripande verksamhet. 
 
Operativa arbetet på leaderkontoret 
Under året har sex personer varit anställa i olika former. Inom ramen för kontorets långsiktiga 
drift har följande arbetsfördelning gällt:  en verksamhetsledare på 50 %, en ekonom på 50 %, 
en projektutvecklare på 100 % första halvåret samt 50 % andra halvåret, en informatör på 30 
% samt en administratör på 100 % fram till augusti.  
 
Övriga anställda har sedan varit i projekt enligt följande: 

-  ”Engine”, en person är anställd på 50 %. 
-  ”Multiple use of forest”, en person är anställd på 25 %. 
-  ”Paraplyprojekt – föreningar”, en person är anställd på 25 %. 

 
Dessa projekt avslutades i början på året och båda dessa hade personer anställda på 15-30% 

- ”Turistsprånget – till häst med gäst”,  
- ” Förstudie Rural - nationell kunskapscentrum”,  

 
 
Personalens övergripande arbetsuppgifter 
”Tanken är att personalen på leaderkontoret ska vara bufferten mellan kreativa ideella 
krafter i vårt område och det omfattande EU-reglementet som styr verksamheten”. 
 
Kontorets huvudsakliga uppgift har varit att informera om vilka möjligheter leader kan bidra 
med och hur presumtiva projektägare kan söka medel. Därefter har vårt huvuduppdrag varit 
att konkret hjälpa projektägare att söka, driva och redovisa projekt.  
 
En bärande tanke i arbetet är att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt för att 
projektägarna ska kunna komma igång med projekten. Då vår handläggare slutade under 
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hösten har handläggningen skötts av projektutvecklare och verksamhetsledare. Vi har kunnat 
klara av handläggningen snabbt och effektivt under denna period trots att söktrycket har varit 
relativt stort. 
 
Förutom projektarbetet har personalen arbetet med Leader Linné Smålands övriga 
administrativa uppgifter som ekonomi, information via sociala medier samt skrivit, drivit och 
redovisat egna projekt. 
 
Kontorets personal har deltagit i olika informationsmöten som anordnats av andra aktörer. Det 
har varit tillsammans med kommunernas landsbygdsutvecklare och olika föreningar som t ex 
Hela Sverige ska leva genom uppstart av arbetet med landsbygdsriksdagen och 
Bygdegårdarnas distriktsorganisation.  
 
Marknadsföring och kommunikation 
Webben är ett betydelsefullt verktyg för Leader Linnés Småland externa och interna 
kommunikation. Den uppdateras regelbundet för att hållas aktuell och inbjudande. Där finns 
Projektdatabasen som används för att informera och inspirera potentiella projektägare. Nytt på 
webben 2019 är att göra sökningen via kartfunktionen ännu mer tydlig. En översyn har också 
gjorts av de dokument som informerar projektägare hur man söker och driver projekt.  
 
Under senare delen av året besöktes våra medlemskommuners kommunstyrelser för att 
informera om vad Leader Linne Småland har gjort och vad vi då visste om framtiden. 
Vi bjöd även in två från Näringsdepartementet för en dag hos oss så vi kunde visa på vår 
verksamhets långsiktiga effekter. De fick besöka två projekt i Ljungby kommun där projekten 
startade i förra programperioden med medel från Leader Linné. Projektägarna berättade hur 
verksamheten utvecklats. 
  
Webben innehåller också ett intranät som fungerar som en samlingsplats för styrelsens 
handlingar och beslutsunderlag.  
 
Det har producerats nytt marknadsföringsmaterial för att sprida information och nå ut till 
människor i vårt område. Exempel på marknadsföringsmaterial under året är information om 
paraplyprojekten samt till egna projekt ”Engine” och ”Multiple use of forest” i form av 
affischer och broschyrer. Material har producerats i digital form för spridning via webb och 
sociala medier.  
 
Vid utgången av 2019 hade Facebooksidan för Leader Linné Småland ca 808 följare och vissa 
inlägg har haft en stor räckvidd. Några av inläggen hade mer än 1000 unika besökare och ett 
av dem hade mer än 6000 unika besökare.  
 
Instagramkontot ”leaderlinne” inlägg har haft syfte att inspirera till landsbygdsutveckling och 
sprida goda exempel. Kontot hade vid utgången av 2019 ca 768 inlägg och 540 följare.  
 
Media är av stor betydelse för att väcka intresse för landsbygdsfrågor och för att stimulera till 
utvecklingsprojekt och därför uppmuntras projektägarna att vara aktiva i sina mediekontakter. 
Under året så tillträde vår nya verksamhetsledare och vi firade vårt 10 års jubileum. Båda 
dessa händelser uppmärksammandes i media. Några av de projekt som har fått medial 
uppmärksamhet under 2019 är t ex Seniorakuten i Värnamo ek.f. med Projekt Gavlö, AB 
Destination Småland med projekt Nationalparksdestination Åsnen, Leader Linnés projekt 
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Aktiva byar som också var nominerad till årets Ullbagge i klassen Smarta lands- och 
kustbygder, Vislanda skol IF med Vislanda Aktivitetspark.  
 
Projekthantering 
Stora projektstöd 
Efter att Leader Linné Smålands styrelse har beviljat ett projekt har detta sedan gått till 
Jordbruksverket som tagit det slutgiltiga beslutet. Att Jordbruksverket godkänner projektet är 
en förutsättning för att projektet ska kunna drivas med finansiering från EU och svenska 
staten.   
 
Under 2019 har styrelsen behandlat och beslutat i 40 stora projekt. Av dessa har 26 beviljats 
totalt 8 209 411 kronor fördelat på 7 709 345 kronor från Landsbygdsfonden, 0 kronor från 
Socialfonden och 500 066 kronor från Regionalfonden.  
 
Efter 2019 år utgång så återstår 1 897 838 kronor att bevilja av de totala 50 952 056 kronor. 
 
Små projektstöd (mikrostöd) 
Under året så har de beslutade två paraplyprojekten Evenemang – föreningar och Evenemang 
– företag varit sökbara. Paraplyprojekt ger en möjlighet till externa projektägare att ansöka 
om en liten summa (20 000 kr) för att genomföra ett evenemang. Ansökningsförfarandet för 
projektägarna bli därmed lite enklare och snabbare. Däremot ökar administrationen för 
kontorets personal markant. Anledningen är att all administration sköts på leaderkontoret. 
 
Under året har en speciell beslutsgrupp behandlat 14 inkomna ansökningar fördelade enligt 
följande: paraplyprojekt Evenemang – föreningar, 6 ansökningar av dessa har 4 beviljats, 
totalt 37 424 kr och paraplyprojekt Evenemang – företag, 7 ansökningar som 4 beviljats, totalt 
53 830 kr.  
 
Detta betyder att totalt sett har under 2019 13 projekt behandlats och av dem har 8 projekt 
beviljats totalt 91 254 kr. 
 
Samarbeten 
 
Tjänstemannagruppen 
Efter varje beslutsmöte har kontorets personal träffat nätverket för kommunernas 
landsbygdsutvecklare, d v s tjänstemannagruppen. Av dessa träffar har 2 st varit digitala. Vid 
dessa tillfällen har deltagarna informerat om vad som är på gång i respektive kommun 
avseende landsbygdsutveckling. Leaderkontoret har berättat om vad som händer inom leader 
och vilka beslut som togs vid senaste styrelsemötet. Denna grupp har blivit mycket viktig för 
leaders verksamhet eftersom deltagarna är goda ambassadörer, kunskapsspridande och bra 
kontakter för leaderkontoret, då information ska förmedlas till den kommunala organisationen 
eller till ideell sektor i respektive kommun.  
 
Regionalt samarbete 
Verksamhetsledaren har deltagit i möte med regionkontoren för Socialfonden och 
Regionalfonden. Även partnerskapet för jordbruksfondens möte har verksamhetsledaren 
deltagit i.  
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Nationellt samarbete 
Vår projektutvecklare är invald i styrelsen för Lokalt ledd utveckling Sverige (LUS) vilket är 
en intresseorganisation för alla leaderområden i Sverige. Detta har inneburit att Leader Linné 
Småland härigenom deltagit i olika nationella möten med bl a Jordbruksverket, departement 
och riksdagsledamöter. 
 
Leader Linné Småland har också representerats vid nationella träffar som anordnats av 
Landsbygdsnätverket. 
 
Internationellt arbete 
Under 2019 genomfördes en studieresa till Bryssel för styrelsen och kontorspersonal där 14 st 
deltog.  Det var två intensiva dagar med bland annat besök på KSL Brysselkontor, svenska 
representationen i EU, Småland och Blekinges regionala kontor, LRFs kontor samt besök på 
parlamentet. Under våren tog vi emot LAG medlemmar från de tre leaderområden i Skottland 
som projektet ENGINE samarbetar med. Under sen hösten reste även tre personer från oss 
över till Skottland för att titta på goda exempel och fortsätta arbetet med ENGINE. Ytterligare 
information om våra egna internationella projekt redovisas nedan.   
 
Egna projekt 
Styrelsen beslutade 2016 att om det inte finns några naturliga projektägare till intressanta 
projektidéer kan Leader Linné Småland vara projektägare för att idéerna ska kunna 
genomföras. Detta är anledningarna till nedanstående egna projekt som har varit verksamma 
under året. 
 
” Förstudie Rural - nationell kunskapscentrum” (Aktiva byar) 
Projektet avslutades i början av 2019 och resultatet blev två nya metoder, en fysisk genom 
”Community learn” och en digital via en hemsida med sökbar databas där intresserade kan 
söka på olika teman för att få inspiration till bygdeutveckling. Detta projekt var nominerad till 
Årets Ullbagge i kategorin Smarta lands- och kustbygder men blev inte segrare i klassen. 
Resultatet av denna förstudie har lett till att diskussioner har förts med bla. 
Landsbygdsnätverket och LUS för att komma vidare. Detta har dock inte resulterat i något 
konkret ännu.    
 
”Turistsprånget – till häst med gäst” 
Detta projekt avslutades under försommaren. Olika koncept har utvecklats där 
hästentreprenörer och tillhörande företag har arbetat tillsammans för att skapa reseanledningar 
för besökare. Målet har varit företagsutveckling och destinationsutveckling. Projektet har 
omfattat både utbildning, inspirationsmöten och studieresa. Deltagarna har varit företagare 
eller företagsfrämjande organisationer. Resultat av projektet är att det bildats 2 nya företag, 7 
nya nätverk, och 5 nya aktiviteter.    
 
”Engine” 
Under 2018 initierade Leader Linné Småland ett samarbete med Leader Angus i Skottland.  
2019 var året då första utbytet skedde det var 15 ungdomar från Skottland som i juni månad 
kom till vårt Leaderområde och gjorde arbetspraktik. Sedan under augusti så åkte 10 
ungdomar över till Skottland. I november besökte en styrelseledamot och två personer från 
leaderkontoret Leader Angus. Syftet med resan var att diskutera olika praktiska frågor samt 
dra lärdomar av första årets genomförande.  
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”Multiple use of forest” 
Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Leader Västra Småland, tre leaderområden i Portugal, 
två i Finland och ett i Luxemburg. Från Sverige ingår även Linnéuniversitetet som 
samarbetspartner. Projektets uppdrag är att arbeta med entreprenörskap runt skogens 
möjligheter. Under 2019 har bland annat två studieresor genomförts inom ramen för projektet. 
En resa till Luxemburg med 13 deltagare och en resa till Portugal med 17 deltagare från våra 
två svenska leaderområden.   

 

Slutord 

Det gångna året har bjudit på mycket arbete och engagemang från såväl personalen på 
kontoret som alla engagerade i de olika pågående projekten. Trots en viss omsättning bland 
personalen och omfördelning av arbetsrollerna på kontoret har arbetet fungerat mycket bra.  

Under vårt arbete med olika paraplyprojekt har det tidigare inneburit mycket extraarbete pga 
oklara rutiner och krav från Jordbruksverket men under året har Jordbruksverkets hantering 
äntligen blivit klarlagd. Det innebär att vi nu kan arbeta vidare med formen Paraplyprojekt 
och för framtiden se till att erbjuda fler liknande projekt. Det är fortfarande väldigt mycket 
handläggning men detta sker nu mera löpande och våra första redovisningar har blivit 
godkända.  

Till viss del har 2019 präglats av en ovisshet av vad som ska hända kommande 
programperiod, avslut av denna period och uppstart av en ev. ny. Viss klarhet finns nu kring 
kommande period och mellanperioden.  

Det är glädjande att vi alltjämt får in många frågor på nya projektidéer vilket innebär att vi nu 
har intecknat i princip hela vår budget. Vi känner dock att vi har beredskap att ta emot mer 
medel om det sker återföringar/omföringar av medel från Jordbruksverket och vi gör oss 
beredda för att klara det. 

Jag vill på styrelsen vägnar tacka personalen för deras engagemang och lösningsfokuserade 
arbete under 2019.  

  

Elizabeth Peltola 
Ordförande  
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Årsbokslut med kostnadsredovisning 
 

För räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 

 
 

Föreningens intäkter och kostnader exklusive Leader-projekt: 

Medlemsavgifter 17 600  

Personal- och styrelsekostnader 0 

Övriga kostnader - 240 

Ränteintäkter  1 

Räntekostnader - 749  

Nettoresultat 16 612 

 
FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: 

 Balanserad vinst 148 965 
 Årets resultat 16 612 
  165 577  

                   Disponeras så att i ny räkning överföres 165 577 

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

Föreningens resultat och ställning inklusive Leader-projekt framgår av efterföljande resultat- 
och balansräkning med tilläggsupplysningar. 
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                 190101   180101 
RESULTATRÄKNING NOT      -191231  -181231
    

Föreningens intäkter 
Medlemsavgifter  17 600 17 700 
Bidrag  1 5 387 433 6 111 959 
Övriga rörelseintäkter   27 581 11 229 
Summa föreningens intäkter  5 432 614 6 140 888
    
Föreningens kostnader 
Lämnade bidrag 2 - 850 117 -2 062 099 
Övriga externa kostnader 3 -1 155 236 - 817 917 
Personalkostnader 4 - 3 403 674 -3 252 517 
Avskrivningar anläggningstillgångar  - 6 227 0 
Summa föreningens kostnader  -5 415 254 -6 132 533
    
 
Rörelseresultat  17 360 8 355
    
 
Finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  1 1 
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter  -749 - 674 
Summa finansiella poster  - 748 - 673
   
Resultat efter finansiella poster  16 612 7 682 
Skatt på årets resultat  0 0 
Årets resultat  16 612 7 682
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BALANSRÄKNING NOT 191231 181231 

TILLGÅNGAR 
 
Materiella anläggningstillgångar 
 
Inventarier, verktyg och installationer 5 26 827 0 
 
Summa anläggningstillgångar  26 827 0 
 
 
Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar  180 746 1 200 

Övriga fordringar  21 749 83 788 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 5 090 226 5 468 024
   5 292 721 5 553 012 

Kassa och bank 

Kassa och bank  2 994 732 2 951 109
   
Summa omsättningstillgångar  8 287 453 8 504 121 
  
SUMMA TILLGÅNGAR  8 314 280 8 504 121 
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BALANSRÄKNING NOT 191231 181231 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital  

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat  148 965 141 283 

Årets resultat  16 612 7 682 
 
Summa eget kapital  165 577 148 965 
 
 
Kortfristiga skulder 
 
Leverantörsskulder  26 300 67 054 
 
Beviljade ej utbetalda bidrag 7 1 611 361 1 933 329 

Övriga skulder  42 811 50 144 

Skatteskulder  88 562 72 478 

Mottagna ej använda bidrag 8 5 853 735 5 841 024 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 525 934 391 128 

Summa kortfristiga skulder  8 148 703 8 355 156 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  8 314 280 8 504 121 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

VÄRDERINGSPRINCIPER 
 
Allmänt 
Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och 
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.  
Beloppen i årsbokslutet anges i hela kronor. 
 
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 föreningen har förpliktigat sig att utföra en viss 
åtgärd (godkännande av LAG och/eller Jordbruksverket). Då uppkommer en skuld. I samband 
med bokslut periodiseras dessa åtaganden. 

Fordringar 
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 
 
Anläggningstillgångar 
Tillämpade avskrivningstider: 
Inventarier, verktyg och installationer 5 år 
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NOTER 
 
1. BIDRAG 
Alvesta kommun  
Ljungby kommun 
Markaryd kommun 
Sävsjö kommun  
Vetlanda kommun 
Värnamo kommun 
Växjö kommun  
Älmhult kommun  
Regionförbundet i Jönköping 
Leader Västra Småland 
Jordbruksverket 

2. LÄMNADE BIDRAG 
Totala kostnader för beviljade projekt är 850 117 kronor varav delaktiviteter i paraply-
projekt – 13 964 kronor. 
 
 
3 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER INKL EGNA PROJEKT 19-12-31 18-12-31 
Lokalhyra 108 424 67 156 
Städning 1 500 0 
Övriga lokalkostnader 18 072 0 
Förbrukningsinventarier 17 017 30 425  
Dataprogram 29 117 21 914 
Hyra inventarier 16 522 18 902 
Förbrukningsmaterial 0 1 002 
Frakter och transporter 15 125 0 
Resekostnader 39 413 72 462 
Hemsida 16 425 14 869 
Reklamtrycksaker 0 4 563 
Övrig reklam och PR 4 886 45 455 
Representation  30 226 45 521 
Styrelsen möteskostnader 50 608 47 313 
Kontorsmaterial 1 229 2 528 
Trycksaker 330 1 375 
Mobiltelefon 37 151 35 697 
Datakommunikation 3 095 8 440 
Porto 1 080 1 936  
Företagsförsäkringar 6 305 6 946 
Revisionsarvode 49 400 36 250 
Konsultarvoden 156 484 30 858 
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Serviceavgift / branschorganisationer 17 625 12 375 
Bankkostnader 1 729 1 160 
Övriga tjänster 25 632 15 376   
Tidningar och facklitteratur 0 15 
Ej avdragsgilla kostnader 2 060 7 066 
Fortbildning/studieresor 485 488 156 665 
Evenemang 20 293 131 648 
 1 155 236 817 917 
 
4 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER 190101-191231 180101-181231 
Medelantalet anställda 
Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterade till en 
normal arbetstid. 
Kvinnor  3,98 2,79 
Män  0 0
  
Löner, ersättningar och sociala kostnader  19-12-31 18-12-31 
Löner och andra ersättningar till anställda  1 855 183 1 858 989 
Pensionskostnader  522 606 365 057 
Styrelsens arvoden och andra ersättningar  251 741 272 962 
Övriga sociala kostnader och försäkringar  758 726 725 758 
  3 388 256 3 222 766 
 
5 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER  19-12-31 18-12-31 
Ingående anskaffningsvärden  0 0 
Inköp  33 054 0 
Försäljningar/utrangeringar  0 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  33 054 0 
 
Ingående avskrivningar  0 0 
Försäljningar/utrangeringar  0 0 
Årets avskrivningar  -6 227 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  -6 227 0 
 
Utgående redovisat värde  26 827 0 
 
6 FÖRUTBETALDA KOSTN & UPPL INTÄKTER 19-12-31 18-12-31 
Jordbruksverket Upparbetat proj.stöd  5 057 223 5 284 676 
Regionförbundet Jönköping Upparbetat proj.stöd 0 119 018 
Div leverantörer Förutbet kostnader 33 003 64 330 
  5 090 226 5 468 024 
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7 BEVILJADE EJ UTBETALDA BIDRAG 19-12-31 18-12-31 
Externa projekt  1 591 621 1 605 650 
Paraplyprojekt – delaktiviteter  19 740 327 679 
  1 611 361 1 933 329 
 
 
8 MOTTAGNA EJ ANVÄNDA BIDRAG 19-12-31 18-12-31 
LAG                                        Förutbetalt kommuner 5 353 735 5 341 024 
Jordbruksverket                  Förskott proj.stöd 500 000 500 000 
  5 853 735 5 841 024 
 
 
9 UPPL KOSTN & FÖRUTBET INTÄKTER 19-12-31 18-12-31 
Personal Semesterskuld 146 701 101 711 
Personal Ber soc.avg sem.skuld 46 094 31 958 
Skatteverket Sociala avgifter 49 838 58 261 
Skatteverket Särsk löneskatt pensioner 126 785 88 562 
Div leverantörer Uppl kostnader 155 016 110 636 
  525 934 391 128 
 
10.  POSTER INOM LINJEN  19-12-31 18-12-31 
 
Ställda säkerheter                   Inga  Inga 
 

Ansvarsförbindelser                   Inga  Inga 
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