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Verksamhetsberättelse

2020-2021

Styrelsen för Smålands Skidförbund har haft följande sammansättning:
Ordförande:
Vice ordförande:
Ledamöter:

Johan Starck, Eksjö
Boo Nordin, Tranås
Andreas Petersson, Alstermo
Ulrika Ribbholm, Landsbro
Johan Hermansson, Sävsjö
Per Tikkanen, Alvesta
Bosse Ybe, Värnamo

Kommittéer mm:
Alpint

Martin Magnusson, Tranås, ordförande
Henrik Brosenius, Nybro
Anders Berndtsson, Grimsås
Tomas Jönsson, Sävsjö
Louise Hammerin, Taberg
Daniel Hegefeldt, Virserum

Längd

Thommy Eventorn, Nybro, ordförande
Ann Aulin, Eksjö
Johan Ericson, Bottnaryd
Johanna Wetterheim, Jönköping
Patrik Petersson, Värnamo

Anläggning

Boo Nordin, Tranås, ordförande
Johan Aulin, Eksjö
Peter Fahlén, Landsbro
Leif Johansson, Nybro
Rutger Simonsson, Byxelkrok

Utbildning

Kanslist

Valberedning

Göran Nilsson, Eksjö, sammankallande

Revisorer:

Emil Wallin, Tenhult
Göran Carnander, Jönköping

Kansli

Christina Steinwall, Sävsjö (40 % tjänst)

Årsmöte/skidting 2020
Med anledningen av pandemin kunde det inte genomföras något skidting under våren så det
beslutades att ha ett kombinerat skidting och årsmöte i september. Detta ägde rum den 16
september på Vrigstad Värdshus med 30 representanter från 17 föreningar.
Mötet började med årsmötesförhandlingarna som leddes av Göran Nilsson.
Efter att årsmötet var avslutat påbörjades istället årets skidting.
AK, LK och An.K presenterade kort aktuella frågor för respektive kommitté och Göran
Nilsson gav aktuell information från SSF.
Efter den traditionsenliga soppan delade kommittéerna upp sig och fortsatte med sina
respektive ting.
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Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört 8 protokollförda sammanträden där de flesta
har varit digitala pga pandemin. I och med att restriktioner har förhindrat fysiska möten har
också visionsarbetet legat på is då styrelsen anser att det behövs fysiska möten för att det ska
fylla sin funktion.
Representation
Smålands Skidförbund har medverkat vid SSF´s digitala förbundsmöte. Vid detta möte blev
bl a Johan Starck och Eva-Lena Frick invalda i SSF´s förbundsstyrelse.
Götalandsting
Götalandstinget våren 2021 blev uppskjutet upp till hösten, men precis när denna
verksamhetsberättelse skrivs har det beslutats att även höstens ting blir inställt. Eventuellt blir
det någon form av digitalt möte i stället.
Smålands Skidstjärna
Sofie Svensson fortsatte som projektledare och hann med 8 besök hos föreningarna innan
restriktioner satte stopp även för dessa aktiviteter. De träffar som hon ändå hann att göra var
uppskattade i de besökta föreningarna, bl a hade Sofie en kväll som enbart var riktad till
kvinnor som var mycket välbesökt.
Kansli
Christina Steinwall, Sävsjö har varit anställd av förbundet på en 40 % tjänst för att driva
förbundets kansli. Detta har hon gjort på ett utmärk sätt.
Stort Tack till Christina!
Slutord
Säsongen 20-21 var minst sagt annorlunda. Det blev en kall vinter så alla anläggningar med
konstsnö kunde erbjuda mycket bra förhållande långt in i mars månad. Det kom även en del
natursnö så många spår ute i föreningarna kunde prepareras och ute i föreningarna upplevde
man att intresset för skidåkning var stort hos allmänheten.
Däremot ställde ju covid-19 till det i och med att restriktioner gjorde att många arrangemang
inte gick att genomföras. Dock kunde både alpint och längd arrangera några mindre tävlingar
för barn och ungdomar upp till 16 år då dessa var de enda som tilläts tävla. Men även dessa
tävlingar var omgärdade av diverse smittskyddsåtgärder och arrangörerna fick verkligen tänka
till för att få allt att fungera på ett säkert sätt.
Nu hoppas vi i styrelsen på en lika kall och snörik vinter som den föregående, men med ett
smittläge som gör att verksamheten kan återgå till full aktivitet igen.
Till sist vill vi rikta ett stort tack till alla aktiva, ledare och alla andra ideella krafter ute i
föreningarna, utan er stora insats blir det ingen verksamhet!

Johan Starck

Boo Nordin

Per Tikkanen

Bosse Ybe

Andreas Petersson

Ulrika Ribbholm

Johan Hermansson
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Verksamhetsberättelse 2020/2021
Alpina Kommittén
Alpina Kommittén har under verksamhetsåret 2020/2021 haft följande
sammansättning;
Martin Magnusson, ordf. Vetlanda AK
Anders Berntsson, Hestra SSK
Daniel Hegefeldt, Hjortens SK
Tomas Jönsson, IFK Sävsjö
Louise Hammerin, Jönköping SLK
Henrik Brosenius, Nybro SLK
Kommittén har under verksamhetsåret haft 1 fysiska möten och 12 st telefonmöten.
Säsongen 2020/2021
Säsongen inledes för alla klubbar med ett gemensamt problem, den globala pandemin.
Pandemin och rekommendationen från FHM, RF och regioner (Jönköping, Kalmar och
Kronoberg) påverkade all klubbverksamhet.
Samtliga klubbar hade diskussioner och stor osäkerhet rådde om hur drift och
träningsverksamhet skulle bedrivas, när förutsättningarna ändrades kontinuerligt. I tillägg till
detta fanns den föregående gröna vintern i färskt minne som påverkat klubbarna ekonomiskt
och även med antalet aktiva.
Trots detta så fanns ett stort engagemang hos klubbarna och samtliga klubbar beslöt sig för att
förbereda anläggningarna inför säsongen. När kylan väl kom så var anläggningarna anpassade
efter rådande riktlinjer och intresset enormt stort och många anläggningar hade besöksrekord.
Träning
Under september genomfördes ett covidanpassat barmarksläger för alpint och
längdskidungdomar i Isaberg. Ett antal försiktighetsåtgärder infördes och ingen smittspridning
i samband med lägret inrapporterades.
Under hösten blev det klart med de nya distriktsgemensamma tränarna för distrikten inom
region 5, Emil Johansson SK Vitesse, Rickard Quick Högheden och Jakob Eriksson Väst
Alpin. Dessa tre tränare har lång erfarenhet av alpin träning och tävling på Europa- och
Världscupnivå, men även med ett gediget intresse för klubbverksamhet.
Smålands alpina klubbar fortsatte även sitt gemensamma samarbete med att planera in
träningsläger. Tyvärr blev det första inplanerade lägret i Idre V.46 inställt pga ändrade
rekommendationer från Skidförbundet med att klubbarna inte skulle arrangera läger och
träningar utanför sitt hemmadistrikt.
Rekommendationerna påverkade även inplanerade USM-träningar inom regionen V.47 och
V.49, samt Smålandsläger 2 V.48.
Under december ändrades rekommendationerna och i.o.m. det möjliggjordes gemensam
utomhusträning. Beslutet innefattade även att lägerverksamhet inte var ok, vilket ledde till att
kommande aktiviteter endast bestod av gemensam träning i backen och fick inte inkludera
t.ex. inomhussamlingar eller gemensamt boende.
När vinterkylan kom så var intresset enormt stort hos de olika klubbarna och samtliga
småländska klubbar hade nytillskott med nya aktiva.
Under V.4 arrangerades fartträning och tävling i Funäsdalen tillsammans med region 3 för
USM-åkarna.
V.5 genomfördes en regiongemensam farthelg för LVC-åkare i Idre, med två dagars träning
och avslutande tävlingar den tredje dagen.
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Småland har fortsatt många åkare med på de regionsgemensamma träningarna vilket är
glädjande.
Normalt brukar Smålands skidförbund betala ut stimulansbidrag för våra Smålandsåkare för
olika läger, men under gångna säsongen så uteblev denna stimulansåtgärd pga rådande
omständigheter och oklarheter med rekommendationer och regler.
Under V.12 genomfördes en regiongemensam träningshelg i Stöten för LVC- och USM-åkare
för första gången. Träningen var mycket uppskattad och liknande träning kommer att
arrangeras kommande säsong igen.
Tävlingar:
Den gångna säsongen mötte också en del motgångar och diverse strul med regler och
restriktioner för tävlande barn och ungdomar.
I Småland står respektive klubb som arrangör för tävlingarna och det var en stor utmaning för
klubbarna med vad som var de aktuella reglerna/rekommendationerna. Från nationell nivå
fanns det begräsningar på max antal närvarande och att ungdomar födda 2004 eller tidigare
inte fick tävla, förutom på FISnivå. I tillägg till detta kom lokala rekommendationer och att vi
inom Småland har tre olika regionen som vid några tillfällen hade olika rekommendationer
samtidigt.
Trots all byråkrati arrangerades totalt tre tävlingar i Småland. Först ut var Jönköping, följt av
Sävsjö och sist Vetlanda. Den sista tävling var öppen för samtliga åldersklasser, U8-U16 och
hade ca 85 startande i strålande senvinter sol.
Efter snöbristen förgående säsong var lyckan stor hos många, både tävlande och arrangörer att
få tävla på hemmaplan igen.
Dagen efter den sista småländska tävlingen, den 1/3, infördes nya regler som stoppade allt
tävlande för resten av säsongen i åldersgruppen upp till FIS. I och med detta så uteblev även
USM-finalen 2021, samt alla regioners LVC-finaler och övriga nationella tävlingar.
För USM-åkarna arrangerades totalt 8 st regiongemensamma deltävlingar, i slalom,
storslalom, super G och störtlopp.
Tävlingsresultat:
Småland har fortsatt fina tävlingsframgångar i
samtliga åldersgrupper. Detta visar även att vår
satsning under USM-åldern ger resultat.
I Europa- och världscupen och under VM i Cortina
fortsatte Sävsjöåkaren Emelie Wikström att
representera Sverige.
Skidgymnasium;
Inför höstterminen var tre ungdomar födda 2005 antagna till skidgymnasium.
Utbildningar;
Smålandsskidförbund arrangerade under hösten en barmarksträning under ledning av Sofie
Svensson (Smålands Skidstjärna) och under vintern en bansättarkurs i Sävsjö.
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Fokus:
De småländska klubbarna har en tradition av att samarbeta och klubbarna vill fortsätta att
utveckla sitt samarbete under säsong där man välkomnar åkarna att träna tillsammans, när det
är möjligt. Att kunna träna tillsammans på hemmaplan tror vi mycket på, dels så sporrar
åkarna varandra och även tränarna får ett bra erfarenhetsutbyte. Viktigt är att fånga upp och få
med så många som möjligt från LVC upp i USM från klubbarna.
Summering:
Efter två tuffa säsonger, varav en utan snö och en med en pågående pandemin kan vi
konstatera att vi i Småland har många engagerade personer som brinner för sporten och
möjliggör skidåkning för oss alla. Att alla hjälper till, anpassa sig efter rådande
omständigheter och hålla hoppet uppe och ge barnen och ungdomarna möjligheten att träna
alpint är fantastisk.
Som tidigare år ser vi ser vikten av att fortsätta arbetet med att jobba med bredden i Småland
och det är glädjande att se att klubbarna samarbetar både på hemmaplan och i samband med
bl.a. skollov på fjällorter, allt för att så många som möjligt ska få träna så mycket som möjligt.
Förra året skrev vi om den oron som fanns inom klubbarna för många avhopp efter den gröna
vinter och vi kan glädjande konstatera att detta kompenserades med många nya medlemmar i
klubbarna och står åter bättre rustade för framtida utmaningar.
För att förvalta detta och för att vidareutveckla alpinskidåkning inom Småland så kommer
Smålands skidförbund att under kommande säsong fokusera på mer utbildning av ledare och
tränare. Målet är att även genomföra en barn- och ungdomstränarutbildning, med fokus på
unga och nya ledare innan hemmasäsongen är igång.
Till alla aktiva, tränare, förtroendevalda, klubbledare, tävlingsfunktionärer samt föräldrar vill
vi framföra ett stort tack för de insatser som gjordes det gångna verksamhetsåret.
ALPINA KOMMITTÉN
Martin Magnusson
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Verksamhetsberättelse Längd 2020-2021
Kommittéledamöter:
Ordf. Thommy Eventorn Nybro, Johanna Wetterheim Jönköping, Ann Aulin Eksjö, Johan Ericson Bottnaryd och
Patrik Petersson Värnamo

Möten och konferenser:
LK har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda sammanträden varav 3 fysiska möten och 7 telefonmöte.
Restriktioner mot covid-19 har gjort att de flesta möten har skett via länk. Thommy deltog i SSF´s förbundsmöte,
även detta digitalt.
LK anser det viktigt att få in synpunkter och idéer från föreningarna i distriktet och uppmanar föreningarna att
höra av sig.

Träningsgrupperna:
Eftersom smittspridningen var relativt låg i början på hösten kunde några läger genomföras för ungdomarna i
VW- och Folksamgruppen innan nya restriktioner trädde in. Först var det gemensamt läger tillsammans med
alpint i Hestra. Här var det totalt 45 deltagare varav 18 från längdsidan. Till nästa läger i Vista var även
granndistrikten inbjudna och sen hann man också med ett läger i Landsbro. Dessvärre var man tvungen att ställa
in snölägret i Idre då smittspridningen hade ökat och restriktioner omöjliggjorde detta läger.
Totalt har det varit 51 längdåkare från Småland på dessa läger. Till lägret i Vista kom 4 deltagare från andra
distrikt.
Både VW- och Folksamfinalerna blev inställda, men SSF uppmuntrade distrikten till att ordna egna lokala
arrangemang. Förberedelser för detta pågick när återigen nya restriktioner infördes och alla tävlingar för alla
åldrar ställdes in.
Det har också genomförts läger både på barmark och på snö för juniorer och seniorer.
LK vill tacka alla ledare som har gjort det möjligt att genomföra dessa läger, och tack till framförallt Johanna i
LK för all planering.
Bra ledare behövs alltid för att få en fungerande verksamhet och LK ser gärna att det kommer fram fler ledare till
denna verksamhet.

Tävlingsverksamhet
Alla distriktstävlingar blev inställda pga pandemin, men man kunde i början av vintern genomföra 9 zontävlingar
då ungdomar födda 2005 och tidigare fick tillåtelse att tävla på lokal nivå. Tre rullskidtävlingar kunde också
genomföras med deltagare i alla åldrar med totalt 257 startande.

Elitsatsning:
Elitsatsningen har i år bestått av 6 åkare som har fått stöd av Sm. SF med lägerdagar och erfarenhetsutbyte. .

Vasaloppet:
Vasaloppet blev också förändrat mot hur det vanligtvis ser ut. En tävlingsklass -Vasaloppet elit 2021- med 400
startande elitåkare genomfördes söndag 7/3. För övriga skidåkare fanns det möjlighet att åka sträckan mellan
Sälen och Mora under flera veckors tid i det så kallade Vasaåket. Åkare kunde också genomföra någon av
distanserna 10, 30, 45 och 90 kilometer på valfri plats
Det har varit en utmanande säsong med tanke på alla restriktioner som har begränsat verksamhet på många plan.
Däremot bidrog en kall vinter med en del natursnö att många spår kunde prepareras så att skidintresset ändå
kunde tillgodoses på ett individuellt plan.
Till aktiva, ledare och tränare får vi från längdkommittén framföra ett stort tack för bra insatser under det gångna
verksamhetsåret.
Det vi ser fram emot nu är en vinter med kyla och snö och utan restriktioner så att föreningar och förbund kan
börja bedriva verksamhet i stor skala igen!

Längdkommittén
Styrelsen gm. Thommy Eventorn
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Smålands Skidförbund
Verksamhetsberättelse Anläggningskommittén 2020/2021
Kommittén består av följande personer, ”som alla har erfarenhet av att sköta anläggningar, både
från längdsidan och alpinsidan”:
Boo Nordin, Tranås, sammankallande, Längd
Leif Johansson, Nybro, Alpin
Johan Aulin, Eksjö, Längd
Rutger Simonsson, Byxelkrok, Längd
Peter Fahlén, Landsbro, Längd
Det finns en verksamhetsplan framtagen för anläggningskommittén 2016/2017, som nu kommittén
fortsättningsvis jobbar efter.
Vision:
Småland är i dag ett av de större skiddistrikten i landet.
En position som vi skall stärka.
Ambitionen är att vi stödjer klubbar och aktiva till goda idrottsresultat och bred verksamhet.
De högst varierande vintrarna med osäker snötillgång skall vi överbrygga genom att stimulera till en
utökning av antalet anläggningar med möjlighet till ”tillverkad snö/konstsnö” och rullskidor.
En åtgärd som kan säkerställa en kontinuitet både när det gäller tävlingar och träning samt
rekrytering till skidsporten. Vi ska också verka för, att där det finns skidåkare och snö, ska det också
finnas möjlighet att utöva skidåkning.
Kommitténs roll:
Stödja medlemsföreningar till att anlägga, utveckla och driva sina skidanläggningar.
Året som varit:
2020/2021 var till att börja med en dålig säsong när det gäller tillgången av natursnö i Småland, men tack vare
kyla i januari och februari så fick skidanläggningarna några bra vinterveckor med snö, men framför allt så fick
anläggningar med ”tillverkad snö” upp fina åkbara spår under hela perioden januari t.o.m mars – detta syns
tydligt på statistiken från www-skidspår.se
Tyvärr ställde pandemin till det för tävlingsarrangemangen och då speciellt för ”långloppen” i distriktet – några
”zon-tävlingar” kunde dock genomföras för ungdomarna
Totalt var det 479 670 spårstatusförfrågningar på anläggningar i Småland, (161 934 förfrågningar 2019/2020),
på www.skidspår.se, vilket var en ökning med 296%.
Konstsnöanläggningar ökade med 284% i antalet ”förfrågningar”, medans natursnöanläggningarna ökade med
hela 313% jämfört med föregående år (som då var riktigt dålig).
På skidspår.se fanns rapporter från 136st ”anläggningar” i distriktet, varav 13st med ”tillverkad snö”.
I distriktet finns 7 st alpina föreningar som är med i SLAO. Inom SLAO totalt för landet ökade antalet skiddagar
med ca 15% jämfört med säsongen 2019/2020, trots ”pandemirestriktioner”
(Jämtland och Dalarna står för ca 80% av skidpassomsättningen i Sverige)
Kommittén har för ett par år sedan, kartlagt var föreningarna och anläggningarna finns belägna i distriktet och
lokaliserat ”vita områden” där det hade varit önskvärt att få till ”anläggningar med tillverkad snö” – bla Växjö
och Värnamo – där finns ett stort skidintresse och stor potential till ökad ungdomsverksamhet – kommitténs
arbete med att stödja ”projekten” har fortsatt under året.

Det finns några anläggningsprojekt i distriktet:
 Lövhult (Nässjö); utbyggnad och upprustning av konstsnöspår för bla skidskytte, men även för
längdskidor – projektet är i princip färdigt och sjösatt
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Borgen (Värnamo); stort projekt i hela Borgenområdet, med asfalterade rullskidspår och
konstsnöslingor i anslutning till alpinbacken. Skidlekplats på ”stadion”. – positiv respons från Värnamo
Kommun under året
Högagärdebacken (Sävsjö); konstsnöspår i anslutning till Alpinbacken
Borgholm (Öland); Belyst elljusspår för rullskidor verkar positiv. En eventuell konstsnöanläggning är
mera ett projekt för framtiden
Växjö - stannade av temporärt pga ”arkologisk markanalys” av länsstyrelsen, men projektet är nu
igång igen – Växjö Kommun är drivande och vill ha detta till stånd
Flera andra anläggningar har olika vattenförsörjningsprojekt, för att kunna producera mycket snö
under en kort tid, då det finns goda temperatur-förutsättningar
Flera alpinanläggningar har utvecklat sina anläggningar för MTB och ”downhill” för att kunna utnyttja
sina anläggningar under barmarkssäsongen.

Vi har deltagit i/på:
 Vi har varit representerade på SSF.s informationsmöten angående ”Strategi 2026”
 Ett antal möten med Borgholms Kommun angående deras projekt
Inställda fysiska möten, där anläggningsfrågan fanns på agendan
 SSF.s Förbundsmöte i Sundsvall ställdes in (pga pandemin) – blev istället digitalt
 Götalandstinget i ställdes in under våren – eventuellt flyttas det till hösten och då som WEB-möte
Anläggningskommittén delar regelbundet information om ”skidanläggningar” och ”snöproduktion” på vår
”grupp” på Facebook som heter ”Smålands Skidförbunds Anläggningsgrupp”
Vi är ett av få distrikt i landet som har en anläggningskommitté – vi har därmed ett ”försprång” när det gäller
att påverka Svenska Skidförbundets inriktning inför framtiden när det gäller anläggningsfrågan. Bla har vi haft
regelbunden kontakt med förbundets ”anläggningskonsulent”, Jonas Braam (jonas.braam@skidor.com) för
informationsutbyte och stöttning.
SSF har nu tagit fram ”Strategi 2026”, där anläggningsfrågan är en av de viktiga byggstenarna inför framtiden.
Denna strategi kommer bla. att ligga till grund för vårt fortsatta arbete med ”Vision 2025” gällande för
Småland.

Anläggningskommittén
Boo Nordin
Tranås, den 2021-08-18

Verksamhetsberättelse Utbildning 2020-2021
I Smålands Skidförbunds regi har nedanstående utbildningar genomförts;
Datum
21/12 2020
11/3 2021

Utbildningsort
Teams
Sävsjö

Utbildning
Arrangörsträff
Bansättarkurs

Smålands Skidförbund
Utbildningsansvarig
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Antal deltagare
15
7

Smålands Skidförbund
826500-1852

Årsbokslut för räkenskapsåret
2020-2021
Balansräkning

21-06-30

20-06-30

1
5 000
107 404
2 669
400 000
665 426
1 180 500

1
5 000
2 559
0
400 000
576 996
984 556

Eget kapital och skulder
Fonder
Alpina fonden
Längdfonden
Anläggningsfonden
Summa fonder

-139 677
-122 360
-54 665
-316 702

-95 730
-90 461
-39 665
-225 856

Eget kapital
Balanserade överskott
Resultat föregående år
Årets resultat
Summa eget kapital

-688 230
-70 469
-95 149
-853 848

-568 904
-119 326
-70 469
-758 699

-7 280
-2 669
-9 949

0
0
0

-1 180 500

-984 556

Tillgångar
Inventarier
Varulager
Kundfordringar
Skattekonto
Finansiella placeringar
Kassa och bank
Summa tillgångar

Skulder
Övriga skulder
Särskild löneskatt
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder
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Resultaträkning

2020-2021

2019-2020

Intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor och bidrag
Verksamhetsintäkter
Summa intäkter

110 306
300 217
245 105
655 628

116 099
254 001
666 978
1 037 078

-251 530
-218 406
-469 936

680 966
209 211
890 177

185 692

146 901

303

310

Överskott efter finansiella poster

185 995

147 211

Bokslutsdispositionen

-90 846

-76 742

95 149

70 469

Kostnader
Verksamhetskostnader
Personalkostnader
Summa kostnader
Verksamhetens överskott
Finansiella intäkter

Årets överskott
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BOKSLUT

Intern Resultaträkning 2020-21
Intäkter

Medlemsintäkter
SSF Årsavgift
Tävlingsavgift
SSF bidrag
Summa SSF bidrag
RF/Sisu Småland bidrag
Summa RF/Sisu bidrag
Deltagaravgift Vasaloppet
Summa intäkter

Utfall
Utfall
2020-21 2020-21
Intäkt Kostnad
54 600
110 306
45 112
42 216
197 634
215 001
215 001
76 550

0
0

Utfall
2020-21
Saldo

Budget
2020-21
Intäkt

54 600
110 306
45 112
42 216
197 634
215 001
215 001
76 550

55 000
115 000

Budget
2020-21
Saldo

Utfall
2019-20
Saldo

20 000
135 000
165 000
165 000
130 000

55 000
115 000
0
20 000
135 000
165 000
165 000
130 000

54 000
116 099
40 840
20 000
176 939
165 001
165 001
133 995

485 000

529 935

-38 800
-15 000
-20 000
-36 500
-15 000
-177 500
-302 800
-23 000
-10 500
-220 000
-253 500
-14 500
12 000
-6 000
-15 000
-50 000
-12 000
77 500
-8 000
-35 000
50 000
-8 000
-3 000
-14 000
-40 000
0
-12 000
0
0
-15 000
85 000
8 000

-26 846
-14 106
-2 280
-31 848
0
-152 835
-227 915
-16 691
-5 649
-209 211
-231 551
-10 307
11 904
-2 347
0
-34 100
-12 000
69 850
23 000
-26 242
41 965
-9 550
-10 424
14 935
-27 835
2
-9 569
1 662
0
-13 926
77 835
38 853

543 785

0

543 785

485 000

303
33 200

-28 521
-47 071

-28 218
-13 871
0
-9 375
0
-160 000
-211 464
-18 589
-177
-218 406
-237 172
-5 153
1 360
-260
0
0
-12 000
60 000
43 947
-12 114
12 080
0
0
-11 683
-35 700
0
6 947
0
0
-12 631
85 000
31 899

200
35 000
20 000
5 500

Budget
2020-21
Kostnad

Kostnader
Styrelsen
Gem.läger
Kläder
Årsmöte, Ting, Konferenser
Små Skidstjärna
Stöd kommittérna
Summa Styrelsen
Kansli
GM- DM-plaketter
Personalkostnader
Summa Kansli
Alpinakommitté
Tävlingsavgifter
Ting, konferenser
Utbildning
Läger, tävling
Götalandsregionen
Stöd Små Skidförbund
Summa Alpinakommitté
Längdkommitté
Tävlingsavgifter
Ting, konferenser
Utbildning
Smålands Skidstjärna
Elitsatsning
Långloppserien
Träning, tävling, ungdom
Träning, tävling, junior/senior
Tjejdag
Kläder
Stöd Små Skidförbund
Summa Längdkommitté
Anläggningskommitté
Anläggningsstöd
Stöd Små Skidförbund
S:a Anläggningskommitté

Summa kostnader

Resultat

-9 375

33 503
704
704

-160 000
-244 967
-18 589
-881
-218 406
-237 876
-5 153

1 360
-260

-12 000
60 000
61 360

-17 413
-12 114

12 080

43 000

-54 683
-35 700

21 500

-14 553

-12 631
85 000
161 580

-129 681

0

0

15 000

257 147 -629 937

800 932 -629 937

60 700
4 500
4 500
12 000
1 000
10 200
77 500
100 700
3 000
50 000

70 000
20 000
125 000
5 000

-39 000
-50 000
-40 000
-42 000
-15 000
-177 500
-363 500
-23 000
-15 000
-220 000
-258 000
-14 500
-7 000
-15 000
-60 200
-12 000
-108 700
-38 000
-8 000
-3 000
-84 000
-40 000
-20 000
-137 000
-5 000
-15 000

85 000
358 000

-350 000

0

0

0
0
15 000
15 000

-111
0
15 000
14 889

-1 080 200

-541 300

-382 724

185 995 1 008 900 -1 080 200

-56 300

147 211

8 000
-8 000
-15 000
-15 000

-23 000
-38 853
-14 889
-76 742

-71 300

70 469

0
0
15 000
15 000

-357 790

15 000

523 900

Avsättning till och från fond
Alpina fond
Längd fond
Anläggningsfond
Summa ändring av fond

Slutligt resultat

-43 947
-31 899
-15 000

-43 947
-31 899
13-15 000
-90 846

95 149

8 000
-8 000
-15 000
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