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Styrelsens arbete
Styrelsen har under året haft 12 protokollförda 

styrelsemöten. Styrelsens ledamöter har kon-

taktat samtliga kretsar för att erbjuda hjälp 

och stöd och inhämta önskemål till styrelsen. 

Kretsarna var även inbjudna att delta med en 

representant på verksamhetskonferensen.

Styrelsen har haft ett krävande arbetsgiva-

ransvar som omfattat sju personer. För varje 

projekt finns en kontaktperson i styrelsen. För-

eningen har svarat på ett flertal remisser, bland 

annat exploatering för godsterminal vid Törsjö, 

Projekt Vätternvatten (samråd) och förvalt-

ningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt. 

Styrelsen har lämnat synpunkter på riks-

styrelsen inriktningsbeslut om regionkans-

liernas framtid, både i ett möte med riksfören-

Länsstämma
Länsstämman hölls i teaterladan i Vedevåg, 

den 7 april. Under själva stämman hade vi na-

tursnoksaktiviteter ute. Efter stämman berät-

tade Martin Lindén om riksföreningens arbete 

och kampanjer som är på gång. Vi avslutade 

med en utflykt då vi håvade djur på ängen och 

i vattnet. 

Kretskonferens
Årets kretskonferens genomfördes 16 novem-

ber, i Stora Hjortstorp i Oset-Rynningevikens 

naturreservat. Årets tema var ”Våtmarker” 

och innehöll ett föredrag om ”blågrön infra-

struktur” med Johan Törnblom från SLU samt 

föredrag och workshop med representanter 

från riksföreningen för att inspirera till lokala 

våtmarksprojekt. Matilda Andrén presentera-

de vårt eget projekt Lärande vatten. Pella Thiel 

deltog med ett föredrag om ”Naturens rättig-

heter” och Lovisa Larsson bidrog med sång 

och diktläsning. Utöver styrelsen och kansli-

personal deltog tyvärr endast 10 personer från 

kretsarna.  

Kretskonferensen efterföljdes av Hopajolas 

25-årsjubileum på samma dag och plats.
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Pella Thiel talar om naturens rättigheter på krets-
konferensen i Stora Hjortstorp. Foto: Kajsa Grebäck

På håvande utflykt efter länsstämman i Vedevåg i april. Foto: Kajsa Grebäck

ingens kanslichef och vice ordförande och vid 

länsordförandekonferenser. Styrelsen kommer 

att agera tillsammans med andra regionkans-

lier innan beslut tas i februari 2020. 

Verksamhetskonferens
En verksamhetskonferens för styrelse och an-

ställda hölls 25–26 oktober i Järnboås bygde-

gård Finnsjöstrand. Dagarna ägnades åt frågor 

kring ökad samverkan mellan kretsarna och 

med länsförbundet, hur medlemsaktiviteten 

kan stimuleras och hur vi kan kanalisera folks 

klimatengagemang till föreningen. Tid äg-

nades även åt att summera verksamhetsåret 

samt att utifrån verksamhetsstrategin börja 

planera för kommande verksamhetsår.
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Miljövänliga veckan
Vi har även i år varit med och anordnat 

miljövänliga veckan. Årets tema var ”Fixa 

grejen”, alltså återvinning och reparation 

istället för nykonsumtion. Länsförbundet 

anordnade tillsammans med Örebro-kret-

sen ett evenemang på Mariebergs köp-

center den 28 september. Vi informerade 

om kampanjen ”Köpfri månad” och hade 

många givande diskussioner. Samtidigt 

hade Extinction Rebellion Örebro en död 

in-aktion. Aktionen blev filmad och filmen 

ligger nu på vår hemsidan.

Vi har även samarbetat med kretsarna i 

länet som har anordnat aktiviteter.

Omställning till hållbar utveckling
Vi samverkar med andra aktörer i länet kring 

omställningsfrågor för en hållbar samhällsut-

veckling. Det sker bland annat genom delta-

gande i ROS-nätverket (Regional Omställning 

i Samverkan) där Ankie Rauséus varit vår 

representant under året. Nätverket har haft 10 

möten under året. 

Representanter från ROS-nätverket och 

Naturskyddsföreningen har deltagit i dialoger/

workshops inför det hållbarhetsprogram som 

Örebro kommun håller på att ta fram, samt 

svarat på remisser från Region Örebro län och 

Örebro kommun. 

Klädbytardagar har arrangerats i Örebro, 

Lindesberg och Askersund. Miljövänliga veck-

an och Framtidsveckan arrangerades vecka 

40. En regional upptakt inför Miljövänliga 

veckan arrangerades tillsammans med Natur-

skyddsföreningen i Värmland.

Skogsfrågor 
Skogsgruppen har varit fortsatt aktiv under 

2019, och både avslutat ett projekt och startat 

ett nytt. Diskussionerna kring Rundberget har 

fortgått. 

Skogsgruppen och projekten
Vi har en aktiv skogsgrupp i Örebro län. Det är 

cirka 15 personer i kärnan och ytterligare cir-

ka 10 personer som deltar ibland. På mejllistan 

finns ca 50 personer totalt.

Skogsgruppen inventerar skyddsvärda skogar, 

tdeltar i dialoger, och uppmärksammar frågor 

kring skog & skogsbruk, alternativt skogsbruk 

med mera. De har under året anordnat sju 

guidningar i Tickeskogen (Sörby), för inbjudna 

politiker, från nästan alla partier.

Skogsgruppen har mellan åren 2017 och 

2019 drivit LONA-projektet 

”Livet i skogen” som av-

slutades 31 december 

2019. Under året har 

skogsgruppen genom-

fört ett stort antal inven-

teringar, tre kurshelger, ett forskarseminarium 

och en kurs i alternativt skogsbruk. 

I slutet av året gjorde gruppen en särskild 

satsning på att inventera skyddsvärd skog på 

statlig mark. Detta resulterade i att projektet 

totalt levererade ett 20-tal inventeringsrap-

porter till myndigheterna. 10 av dem valdes ut 

av vara med i fortsättningsprojektet ”Upptäck 

Örebro läns nya naturpärlor” som startade 

i augusti. Det nya projektet fokuserar på att 

engagera nya intresserade att skydda skog, 

genom naturguidningar och kurser. Inom 

projektet anordnade skogsgruppen en kurs på 

temat marksvampar i september.

Rundberget
Naturskyddsföreningen fick Rundberget med 

förbehållet att skogen inte ska utnyttjas för 

kommersiellt skogsbruk och att den ska finnas 

kvar utan kalhyggen. De kvarvarande frågorna 

är dels hur intäkterna från den avstyckade fast-

igheten ska förvaltas, dels hur det kvarvarande 

skogsskiftet på cirka 16 hektar ska vårdas.

Integrationsfrågor
Vi har fortsatt arbeta med naturvägledning 

på andra språk och med vårt koncept Språka 

mellan tallarna. Dessutom har vi startat ett 

nytt integrationsprojekt.

Utbildning i naturvägledning på andra språk
LONA-projektet ”Utbildning i naturvägledning 

på andra språk” har fortsatt. Det är ett samar-

bete mellan Naturskyddsföreningen, Studie-

främjandet, Hopajola och Länsstyrelsen, där 

Örebro kommun var projektägare. Projektet 

avslutades med en nationell konferens, ”Na-

turen och integrationen – språk- och kultur-

krockar i naturen”, för att dela med oss av våra 

erfarenheter. Centrum för naturvägledning 

(CNV) var medarrangör. 

I anslutning till konferensen genomförde 

vi en två dagars-utbildning med deltagare 

från andra delar av landet och CNV. Det var 

en praktisk kurs med aktiviteter och guideöv-

ningar ute i naturen. 

Skogsgruppen arbetar med skogsfrågor i länet.
Foto: Skogsgruppen

Guidekurs för naturvägledning på andra språk.
Foto: Kajsa Grebäck
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Som en följd av vår verksamhet har CNV givit 

oss uppdrag att vara med och ta fram ett 

utbildningsmaterial, som de fått i uppdrag av 

Naturvårdsverket att skriva. Hala Buraq och 

Kajsa Grebäck har hållit utbildningar i Upp-

sala och Örnsköldsvik och gett feedback på 

materialet.

Språka mellan tallarna
Vi har varit i kontakt med samtliga integra-

tionssamordnare i kommunerna, varit på kon-

ferenser och deltagit på språkcaféer med mera 

för att skapa kontakter. Vi har Facebook-grup-

per ”Språka mellan tallarna” för samtliga kom-

muner. Tyvärr har det inte blivit så mycket 

aktivitet i Facebook-grupperna som vi önskat. 

Men vi tror på idén, och ska fortsätta jobba för 

att öka aktiviteten.

Tack vare LONA-projektet ”Utbildning i 

naturvägledning på andra språk”, som vi haft 

med Örebro kommun, då vi genomfört utbild-

ningar ”Prova på att bli naturvägledare” för 

personer med olika modersmål, har vi kunnat 

anställa en av deltagarna, Hala Buraq, för att 

jobba med ”Språka mellan tallarna”.

Grön i naturen – Språka mellan tallarna 2
Vi har startat ett nytt projekt ”Grön i Naturen 

– Språka mellan tallarna 2” tillsammans med 

Karlskoga kommun, Naturskyddsföreningen i 

Karlskoga och Studiefrämjandet, med bidrag 

från Länsstyrelsen. 

Vattenfrågor
Diskussionerna om hoten mot Vättern har 

fortsatt. Vi har även startat ett vattenprojekt 

som involverar gymnasieungdomar.

Vättern 
Länsförbundet har tidigare, i samverkan med 

Askersundskretsen och Aktion Rädda Vättern 

(ARV), initierat en juridisk process med syfte 

att stoppa hoten mot Vättern, såsom försvarets 

utökade skjutningar, gruvbrytning i Norra Kärr 

och gasborrning i Motalatrakten. Detta genom 

att åberopa brott mot EU:s Natura 2000-direk-

tiv. Ansvaret för att driva frågan har sedan ett 

par år övergått till länsförbundet i Östergöt-

land i samarbete med länsförbunden i Skara-

borg, Jönköping och Örebro. Riksföreningen 

har bidragit med medel så att en miljöjurist 

har kunnat anlitas för att driva den juridiska 

processen. 

Under 2019 har länsförbundet, tillsam-

mans med övriga länsförbund runt Vättern, 

medverkat till en ny ansökan om medel från 

Riksförbundet för att miljöjuristen ska kunna 

fortsätta sitt arbete. Under 2019 har ytterliga-

re ett miljöhot drabbat Vättern då försvarets 

planerade sanering vid flygplatsen i Karlsborg 

kommer att orsaka utsläpp av PFAS i sjön.

Lärande vatten
I augusti presenterades vårt nya projekt för 

andra års-elever på Rudbecksgymnasiet som 

skulle delta i projektet. Under september och 

oktober arbetade elever som studerade kursen 

miljövetenskap med projektet vid tre tillfäl-

len, med praktiskt arbete ute vid Göljebäcken. 

Under utedagarna har även elever från andra 

klasser varit med. Vid dessa tillfällen har alla 

elever fått möjlighet att lära sig hugga ved, 

göra upp eld, laga mat på eld och andra saker 

som relaterat till friluftsliv och att vara ute.

Den här delen av projektet avslutades med 

ett seminarium där eleverna fick chans att 

diskutera hur de arbetat och vad de fått för 

resultat. Utöver de tillfällen vi haft ute har 

eleverna haft ca 8 lektioner på skolan relate-

rade till projektet för att undersöka prover vi 

tagit och för att förstå det praktiska arbetet vi 

gjort ute. Projektet fortsätter i två år till, men 

på annan plats.

Under projektet har 4 lärare varit engagera-

de och ca 65 elever från 9 olika klasser.

Vid tillfälle tre hade vi besök av P4 Örebro som 

var med och rapporterade om vad vi gjorde.

Regionalt klimatnätverk
Under 2018 startades ett regionalt klimatnät-

verk på initiativ av länsförbundet. Nätverket 

har träffats i regel varannan vecka under året 

och hade vid årets slut 81 medlemmar. Unge-

fär 15–20 personer har närvarat på träffarna. 

Inom nätverket finns arbetsgrupper, och bland 

dessa har till exempel flygplatsgruppen gjort 

en utredning om Örebro flygplats och livsstils-

gruppen genomfört en klimatmaskerad och 

bokcafé med temat klimat.Ute i skogen i projektet ”Grön i naturen – Språka mellan 
tallarna 2”. Foto: Kajsa Grebäck

Gymnasieelever från Rudbecksgymnasiet tittar i vattenkikare på djur som lever i bäcken, i projektet ”Lärande vatten”. 
Foto: Matilda Andrén
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Under hösten 2019 fick nätverket besök av 

flera lokala politiker för att diskutera klimat-

frågor. I nätverket ingår bland annat Klimat-

fredag/fridaysforfuture Örebro. Vi har deltagit 

vid både globala klimatmanifestationer och de 

klimatfredagar som anordnats på Stortorget i 

Örebro. 

Fältbiologerna
Under året har projektet 

med att starta upp Fältbiologerna i Örebro 

fortsatt. Matilda Andrén, som varit anställd 

även 2019 för att jobba med att få igång verk-

samhet, har varit med i olika sammanhang för 

att synas och informera ungdomar som Fält-

biologerna, bland annat på skolor, miljödagar, 

demonstrationer, i projektet Lärande vatten 

och med Nora naturskolas sommaraktiviteter. 

Matilda har fått ihop ett gäng ungdomar 

som har ett intresse för klimat och miljöfrågor. 

De har varit på klimatfredagar tillsammans, 

gjort plakat till global klimatstrejk under hös-

ten som de också deltog i. I juni anordnades en 

vandring för tjejer och icke-binära i Kilsber-

gen, och i november anordnades en guidning 

i Kindla höjdens naturreservat i samarbete 

med Naturskyddsföreningen Nora. Matilda har 

under hela projektet haft kontakt med Fältbio-

logernas rikskansli.

Hopajola
Hopajola är länets unika 

naturvårdsorganisation som samlar in pengar 

från privatpersoner, så kallade. ”naturvärnare”, 

och från företag och därför har ett 90-konto. 

Sen starten har föreningen delat ut över 16 

miljoner till naturvårdsinsatser i länet, både 

till organisationer och kommuner. 

I Hopajolas styrelse har följande personer 

representerat Naturskyddsföreningen 2019: 

Britt Eklöf (ordförande), Örjan Fredriksson 

och Tomas Bergqvist. Ersättare: Margareta 

Widell, Christer Klingberg och David Tverling. 

Dessutom ingår fyra politiska representanter 

från Region Örebro län samt tre adjungerande 

personer från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen 

respektive Örebro kommun.

Hopajola 25 år
Under 2019 firade Hopajola 25 år.  I november 

firades detta med en fest i Hjorttorpsladan vid 

Munkatorp tillsammans med medlemsorga-

nisationer, samarbetspartners och sponsorer. 

God mat, tal, sång, musik och en julgåva från 

ÖBO var några av inslagen under kvällen. Ett 

50-tal personer deltog och förgyllde kväll-

en. Under jubileumsåret har både Hopajolas 

guidningar, samt lokala kretsar, föreningar och 

några kommuner lyft fram och firat fina natur-

områden och reservat som Hopajola varit med 

att bidra till genom åren.

Reservatsguidningar
Tillsammans med Länsstyrelsen ordnar Ho-

pajola månadens reservatsguidning. Några 

teman under året har varit vinterfåglar, dju-

rens spår, grön infrastruktur, invasiva arter, in-

vigning av Meshattsbäcken, naturvårdsbrän-

ning & vattenvård med mera. Under året har 

Hopajola även anordnat sju tillgänglighets-

guidningar i några av länets tillgängliggjorda 

naturreservat; Knuthöjdsmossen, Trystorp, 

Herrfallsäng, Garphyttans, Fagertärn, Tiveden 

och Kvismaren. Guidningarna finansieras av 

Region Örebro län och genomförs i samarbete 

med bland annat DHR, Neuroförbundet, RTP 

och Synskadades Riksförbund Örebro län 

(SRF). Läs mer i Hopajolas årsberättelse.

Kansliet
Kansliet ligger i Föreningarnas hus på Slotts-

gatan 13A i Örebro. Vi delar det med Hopajola. 

Närkes Ornitologiska Förening (NOF) och Öre-

bro Läns Botaniska Sällskap (ÖLBS) hyr in sig 

hos oss. De har en del av sina möten här och 

man kan även grotta ner sig i NOF:s fågelbib-

liotek. 

Under åren har kansliet utvecklats till den 

mötesplats vi önskade när vi flyttade till För-

eningarnas hus. Lokalen används flitigt och 

många kvällar har varit bokade för olika fören-

ingsmöten. Vi har böcker och en del material, 

till exempel kikare och luppar med mera att 

låna ut. Vi har även försäljning av böcker. 

Kanslifunktionen har en samordnande roll 

mellan kretsarna, och mellan kretsarna och 

länsförbunden i Örebro och Värmlands län. 

Det handlar om att stötta och hjälpa kretsar 

med olika arrangemang, sprida information 

mellan kretsarna och vara den förlängda ar-

men mellan rikskansliet och kretsarna. Kans-

liet har till exempel hjälpt till med sökning i 

medlemsregister, kontakter och annat prak-

tiskt arbete. Personalen på kansliet har dess-

utom aktivt jobbat med projektansökningar, 

arrangemang, utbildningar, naturguidningar 

med mera. De har besökt många kretsar och 

haft kontakt med samtliga.

Klimatnätverket och Klimatfredag manifesterar för 
klimatet på Stortoget i Örebro. Foto: Kajsa Grebäck

Hopajolas tillgänglighetsguidning i Knuthöjdsmossen i 
Hällefors kommun. Foto: Ankie Rauséus

Personaldag för anställda på kansliet. Från vänster: Hala, 
Britt (anställd i ett bergslagsledsprojekt som Hopajola 
drev), David, Matilda och Ankie. Foto: Kajsa Grebäck
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Representanter
Naturvårdsintressets (Naturskyddsförening-

en, Bird Life Sverige och Rovdjursföreningen) 

representanter i Viltförvaltningsdelegationen i 

Örebro län för mandatperiod 1 januari 2019 till 

31 december 2021:

Ordinarie: Ulf Allvin, Britt Eklöf

Ersättare: Leif Andersson, Silke Frank

David Tverling har varit vår representant i 

Skogsstyrelsen (Skogliga rådet) och Länssty-

relsen (Regionala skogsprogrammet).

Samarbete med 
Studiefrämjandet
Större delen av våra arrangemang sker i sam-

arbete med Studiefrämjandet. Studiefrämjan-

det bidrar också med ledarskapsutveckling 

och stöttar oss ekonomiskt och praktiskt vid 

föredrag och utbildningar. 

Anställda

Kajsa Grebäck har jobbat 70% som verk-

samhetsutvecklare, januari-augusti. Från 

och med september till december var hon 

anställd 20% som verksamhetsutvecklare 

och 54% som projektledare för ”Grön i natu-

ren - Språka mellan tallarna 2” och 16% med 

arbetsuppdrag för CNV.

David Tverling har jobbat 60% som projekt-

ledare i LONA-projektet, ”Livet i skogen” 

som vi hade via Laxå kommun, och projek-

tet ”Upptäck Örebro läns nya naturärlor” 

som startade i augusti, som bekostas av 

Postkodsstiftelsen.

Hala Buraq har jobbat 100% med ”Språka 

mellan tallarna” från april, i tätt samarbete 

med Kajsa. 

Övrigt
• Kajsa Grebäck och Roland Stanbridge deltog 

på rikskonferensen i Kristianstad.

• Silke Frank deltog i länsordförandekonferen-

ser i Stockholm i mars och i Tällberg i oktober.

• Under sommaren hade riksföreningen värva-

re som jobbade i Örebro.

• Strax före jul fick vi en glad och oväntad 

julklapp: Anställda på Epiroc (före detta Atlas 

Copco) i Örebro skänkte sina julgåvor från 

företaget till oss. Sammanlagt blev det 66 200 

kronor. 

• Under året har vi varit medlemmar i Kils-

bergsfrämjandet, Arkivcentrum och Hjälma-

rens vattenvårdsförbund.

Ankie Rauséus har jobbat 80%, framför- 

allt som verksamhetsledare på Hopajola. 

I tjänsten ingår ekonomi, samordning av 

guider, Hopajolas administration (bekostas 

av Hopajola) och 10 % Vilt- och Naturvårds-

kommittén (bekostas av Region Örebro län). 

Matilda Andrén har jobbat 20 % i februari, 

30 % i mars och april, och 50% från maj till 

november. Hon har jobbat med Fältbiologer-

na och i projektet ”Lärande vatten”.

Eva Berg har jobbat 50% som kommunikatör 

från november. 

Afaf Ahmed är praktikant hos oss och hjäl-

per till med allt möjligt.

Medlemsutveckling

	 Full-	 familje-
år	 betalande	 medlemmar	 totalt
2011 3255  2229  5490
2012 3225  2170  5401
2013  3374  2328  5708
2014  3867  2606  6479
2015  3693  2594 6294
2016  3510  2514  6030
2017  3593  2810 6409
2018  3632  2898 6535
2019  3681  2982  6668

Medlemsutvecklingen de senaste 9 åren.

Hala Buraq har varit en viktig tillgång i ”Språka mellan 
tallarna” och ”Grön i naturen”. Här lär hon ut arabiska, 
svartklädd till vänster i bilden. Foto: Kajsa Grebäck
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Har vi nått målen 

för 2019?

Ekonomi i balans
RESULTAT: Ser revisionsberättelse och ekono-

misk redovisning.

Personalen är nöjd med sin arbetsinsats 
och arbetssituation
RESULTAT: Arbetsgivarsvarig Silke Frank har 

haft flera samtal med alla anställda under 

året. Det är en bra grundstämning på kansliet, 

arbetsbelastning är stor, men vi arbetar aktivt 

med prioritering och håller nära kontakt. Per-

sonalen har regelbundna möten och lyssnar in 

varandras arbetssituation, och hjälper varan-

dra. Vi utvecklar hela tiden våra samarbeten.

Driva länsövergripande projekt
Projekten pågår med goda resultat och drivs 

med en fortlevande tanke. Vi strävar efter att 

projekten lever vidare i verksamheten. Projek-

ten utvärderas och avslutas på ett riktigt sätt 

så erfarenheter tas tillvara och bidragsgivare 

får de underlag de behöver.

RESULTAT: Se redovisning av respektive pro-

jekt. Tre projekt har avslutats: Fältbiologpro-

jektet, Livet i skogen och Utbildning av natur-

vägledare på andra språk. Erfarenheter har 

tillvaratagits, även de negativa. Skogsprojektet 

lever vidare genom Skogsgruppen och det nya 

projektet ”Upptäck Örebro läns nya naturpär-

lor”. Utbildningsprojektet har utvärderats och 

fått efterföljare regionalt och nationellt.

Beredning av minst ett nytt projekt kopplat 
till de landbaserade ekosystemen
Ambitionen var att starta ett fortsättningspro-

jekt på tema skog samt ett nytt kopplat till den 

odlade jorden.

 

RESULTAT: Nya projekt delvis kopplade till 

landbaserade ekosystem har startats (Grön i 

naturen, Örebro läns nya naturpärlor). Ansökan 

för fortsättningsprojekt med anknytning till 

temat skog har gjorts (restaurering av mossar).

Kretsarna anser att länsförbundet är en 
bra stödjande, stimulerande verksamhet 
som samordnar kretsarnas verksamhet 

GENOM ATT:

Besöka kretsar

RESULTAT: 5 kretsbesök, kontakt med samtliga.

Varje krets har en kontaktperson i styrelse

RESULTAT: Uppfyllt.

Fungera som idébank för kretsarna genom 

att samla in goda exempel från övriga kretsar, 

riks, “systerorganisationer”, länsförbundet 

med flera

RESULTAT: Vi anställde en kommunikatör som 

har börjat arbeta med detta.

Driva länsövergripande projekt

RESULTAT: Vi driver flera länsprojekt.

Arrangera kretskonferens

RESULTAT: Kretskonferensen var 16 november.

Ekonomisk redovisning för år 2019

Balansräkning
TILLGÅNGAR not 2019-12-31 2018-12-31
Anläggningstillgångar
Skog och skogsmark                  20 000,00                     20 000,00    
Summa anläggningstillgångar                  20 000,00                     20 000,00    

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 1             1 067 462,33                   461 113,00    
Skattefordran                       244,00                     18 697,00    
Upplupna intäkter 2                  51 370,00     51 370,00 
Bank                723 515,73                   862 510,84    
Summa omsättningstillgångar             1 842 592,06                1 342 320,84    

Summa tillgångar             1 862 592,06                1 362 320,84    

EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Ing eget kapital                731 103,54                   416 301,35    
Årets resultat 3 -              158 544,43                   314 802,19    
Utg eget kapital                572 559,11                   731 103,54    

Avsättningar för projekt 4                961 152,15                   449 008,00    

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder                  91 620,64                     76 200,30    
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader                108 370,00                     60 767,00    
Skatteskulder                128 890,16                     96 612,00    
Summa kortfristiga skulder                328 880,80                   233 579,30    

Summa eget kapital, avsättn. och skulder             1 862 592,06                1 413 690,84    

Ställda säkerheter  Inga 
Eventualförpliktelser  Inga 

1 av 4

Ekonomisk redovisning för 2019
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Ekonomisk redovisning för år 2019

Resultaträkning för år 2019                         2 019                            2 018    

INTÄKTER Not
Erhållna bidrag 5             2 751 973,82                1 852 702,00    
Övriga intäkter 6                294 855,31                   603 458,50    
Summa intäkter                      3 046 829,13                2 456 160,50    

KOSTNADER 
Lönekostnader Länskansli, Hopajola samt projekt               2 130 828,56                1 731 249,60    
Resekostnader (kansli, Hopajola, projekt)                  55 109,27                     39 771,84    
Övriga kanslikostnader Länsförbundet                  80 059,50                     63 316,75    
Övriga kanslikostnader Hopajola                  58 914,00                     66 001,00    
Styrelsens arbete inkl årsstämma                  41 623,73                     31 239,75    
Länsförbunds stöd till projekt                  70 000,00                                  -      
Länsförbunds stöd till kretsar                  15 000,00                                  -      
Fastighetskostnader för Rundberget                    1 545,00                       9 631,00    
Övriga kostnader för verksamhet och projekt                238 055,35                   199 800,37    
Förändringar av avsättningar                512 144,15                                  -      
Summa kostnader             3 203 279,56                2 141 010,31    

Resultat före finansiella intäkter -              156 450,43                   315 150,19    
Räntor -                  2 094,00    -                     348,00    
Årets resultat -              158 544,43                   314 802,19    

2 av 4

Ekonomisk redovisning för år 2019

 

Noter
Not 1 2019-12-31 2018-12-31
Kundfordringar
Hopajola                236 980,84                   290 120,00    
Övriga                830 481,49                   170 993,00    
Summa kundfordringar             1 067 462,33                   461 113,00    
Not 2
Upplupna intäkter
Återbäring från riksföreningen                  51 370,00     51 370,00 

                 51 370,00     51 370,00 
Not 3
Åretsresultat
Det blev en så hög negativ reslultat pga 
vi hade 2018 ett pluss på länsförbundets budget som  
jag över förde i min budget till 2019 som ingångsvärde
men missade göra en avsättning för det.                105 000,00    
vi har betydlig högre semesterskuld per 2019-12-31                  47 603,00    

Not 4 2019-12-31 2018-12-31
Avsättningar för projekt
Avsatta medel för Vättern (egna medel)                  27 400,00                     27 400,00    
Avsatta medel för inventering Rundberget                  18 466,00                     18 466,00    
Avsatta medel ”Ute tillsammans”                  16 223,00                     16 223,00    
Avsatta medel Projektledare Hopajola                250 000,00                   250 000,00    

                 10 824,00                     12 369,00    
Avsatta medel Regionkasnliet                102 683,12                       7 925,00    
Avsatta medel integration                  15 789,00                     15 789,00    
Avsatta medel författarbesök skog (VONK)                  12 886,00                       2 886,00    
Avsatta medel värdefulla skogar (VONK)                    6 219,00                     15 822,00    
Avsatta medel gällande Tivedsstugan                    6 005,00                       6 005,00    
Avsatta medel gällande Skog                  45 865,00                     20 865,00    
Avsatta medel Skog LONA Laxå                    4 725,36                                  -      
Avsatta medel Alvins fond                  12 181,88                     27 263,00    
Avsatta medel fältbiologer                    8 078,90                          125,00    
Avsatta medel språka mellan tallarna                  97 872,00                     18 310,00    
Avsatta medel, skogen som klassrum                    9 560,00                       9 560,00    
Avsatta medel Lärande vatten                113 077,40                                  -      
Avsatta medel Natur pärlor; Postkod                199 809,00                                  -      
Avsatta medel Grön i naturen                    3 487,49                                  -      
Summa avsättningar                961 152,15                   449 008,00    

Avsatta medel fastigheten Rundberget (egna m.)

3 av 4
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Not 5 2019-12-31 2018-12-31
Erhållna använda bidrag
Upplösning avsatta medel ”skogen som klassrum”                               -                     114 965,00    
Upplösning avsatta medel ”Fältbiologerna”                               -                       39 875,00    
Upplösning avsatta medel ”Alvins fond”                  15 801,12                     12 257,00    
Bidrag Adolf Lindgrensstiftelse                  20 000,00    
Verksamhetsbidrag, Region Örebro län                               -                       58 000,00    
Upplösning avsatta medel till Vättern                               -                         2 600,00    
Bidrag från Hopajola för arbete gällande
Vilt- och Naturvårdskommittén (sekreterare)
Återbäring från SNF                  51 370,00                     51 370,00    
Länskanslibidrag från SNF                444 968,00                   417 494,00    
Bidrag från Hopajola för projektledare Hopajola                526 445,28                   379 616,00    
Bidrag från Hopajola för P. Bergslagsledden                  98 438,56                                  -      
Avsatta medel för projektledare Hopajola                               -      -                41 151,00    
Bidrag Studiefrämjandet                               -                                    -      
Bidrag från SNF/Region Fältbiologar                172 000,00                                  -      
Bidrag skog LONA Laxå                406 249,86                   294 879,00    
Bidrag Tivedstugan, Region Örebro län                               -                                    -      

                 50 000,00                   117 994,00    
Bidrag genom Hopajola div. projekt                230 000,00                   236 120,00    
Biddrag till lärande vatten SNF, länsstyrelsen                158 600,00                                  -      
Bidrag till Gröni natuen                  94 455,00                                  -      
Bidrag lön mm. Språka mellan tallar                212 598,00                                  -      
Bidrag postkodlotterie Natur pärlor                199 900,00                                  -      
Upplösning värdefulla skogar                    9 603,00                       9 178,00    
Upplösning Rundberget                    1 545,00                       9 631,00    
Upplösning författarbesök skog                               -                       37 244,00    
Upplösning avsatta medel gällande skog                               -                       20 630,00    
Summa erhållna bidrag             2 751 973,82                1 852 702,00    
Not 7
Övriga intäkter
Vinst av försäljning av fastighet  -                         225 890,50    
Lokalintäkt Kansli                    2 400,00                       2 400,00    
Försäljning av tjänster                229 533,58                   283 919,00    
Julgåva från personal på Epiroc                  60 200,00                     86 992,00    
Försäljning av varor  -          
Övrig försäljning                    2 721,73                       4 257,00    
Summa övriga intäkter                294 855,31                   603 458,50    
Not 8
Avsättningar till projekt av egna medel
Avsättning gällande skog 0 10 000,00
Summa avsättningar projekt av egna medel 0 10 000,00

Bidrag till integration, SNF, LONA, Regionen

                 80 000,00    
                 72 000,00    
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