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Dagordning 

 

1. Ordförande öppnar mötet 

2. Justering av röstlängden. 

3. Val av ordförande för årsmötet. 

4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 

skall justera protokollet. 

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av medlem och av personer enligt §7 

mom. 4. 

7. Fråga om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade. 

8. Fastställande av dagordningen. 

9. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för 

arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 

vinst eller förlust. 

11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen. 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.  

Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 

Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §8 samt 

beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. 

14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt §9 i dessa stadgar. 

15. Val av valberedning enligt §10 i dessa stadgar. 

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15. 

17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av medlemmarna 

anmälts till styrelsen för behandling av årsmötet. 

1) Motion från Susanne Sundblad och Anna Malmgren 

2) Framställan från styrelsen angående huvudutställningens vandringspriser 

 

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 

17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. 

18. Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verksamhetsberättelse 2017 

Specialklubben för Västgötaspets 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Ordförandes reflektioner 
Att vara ordförande i SKV har under 2017 varit tämligen okomplicerat. Klubbens ekonomi är god och 

medlemsantalet ökar stadigt. Det finns en god grundstruktur i arbetet och vi har många engagerade 

medlemmar som hängivet arbetar för västgötaspetsen. 

 

Det finns naturligtvis utmaningar framåt. Engagemanget i ideella organisationer sviktar ofta och att 

hålla i, utveckla och bevara det man har kan vara nog så svårt. Även SKV är i ett ständigt behov av 

nytt engagemang och nya krafter. 

 

Styrelse och förtroendevalda 
 

Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av: 

Erik Stenkvist   ordförande 

Jan Helgesson   vice ordförande 

Lill Johansson   kassör 

Marianne Larsson  sekreterare 

Anita Whitmarsh  ledamot 

Elina Sandqvist  ledamot 

Susanne Hedelius  ledamot 

 

Gunn Jacobsson  suppl  

Gunilla Björkman  suppl 

Jonna Kanerva  suppl 

Isabelle Skarhall  suppl 

 

Revisorer 

Berith Uhlén Svensson 

Hans G Bengtsson 

 

Revisorssuppleanter 

Ulla Käck 

Ewa Elke Sundin 

 

Valberedning 

Jenny Gustafsson 

Gunnel Sandqvist 

Ingegerd Metz 

 

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda möten.  

 

Klubben hade 2017-12-31, 973 medlemmar. Av dessa hade 72 löst utlandsmedlemskap. Föreningen 

har aldrig haft så många medlemmar som nu. 

Hedersmedlemmar är Eva Jakobsson, Barbro Carlsson, Ewa Elke Sundin och Örjan Skoglund. 

 

Aktivitetskommittén 
Isabell Skarhall, Johanna Öhlund och Christina Bengtsson 

Följande aktiviteter har under 2017 arrangerats inom kommitténs ansvarsområde: 

·         Rasmonter på MyDog i Göteborg den 5-8 januari.  

·         En prova-på-dag med agilty 



·         En prova-på-dag med rallylydnad 

·         Rasmonter i Stockholm den 16 - 17 december. 

·         Julpromenad med korvgrillning 

Klubben har även lokala grupper som anordnat promenader och aktiviteter under året. 

 

Avelskommittén 
Jenny Pleym (sammankallande), Kim Johansson, Louise Wind, Isabell Skarhall, Gunnel Sandquist 

 
Avelskommittén har haft 7 möten under 2017. Kommittén har löpande arbetat med avelshänvisning, 

rådgivning i praktiska avelsfrågor och uppdatering av täckhundslistan. Under 2017 har kommittén 

sysslat huvudsakligen med tre stora projekt: RAS, västgötaspetsretinopati och Internationell databas. 

Arbetet med databasen utförs av adjungerade Maria Dahlgren, Marit Cronquist och Elina Sandqvist. 

Den 18/11 deltog fyra personer på SKK:s utbildning om HD-index. Kommittén har skickat in artiklar 

till varje nummer av Västgötaspetsen, klubbens tidning. 

Butiken 
Marit Cronquist, Christina L Bengtsson och Jerry Bengtsson 

 
Under 2017 har Maarit Sallanto lämnat över butiksansvaret till Marit Cronquist. 

Butiksansvarig har byggt en helt ny nätbutik och vi har numera automatisk lagerhållning. 

Lagret och utskickshanteringen har flyttat till Christina och Jerry Bengtsson. 

 

Vi har tagit fram flera nya produkter med tryck och broderi vilket har varit populärt. 

 

Butiken har varit på plats under utställningen i Gränna och även på en uppfödararrangerad 

västgötaspetsträff.  
 

Domarkommittén & Utlandskontakter 
Domarfrågor hanteras from i år inom ramen för Utställningskommitténs verksamhet. Utlandskontakter 

hanteras utifrån respektive kommittés verksamhet. 

 

Beskrivarkommittén 
Marit Cronquist (sammankallande), Barbro Carlsson 

Under året har Gunnel Alsterbrink lämnat beskrivningskommittén.  

Vi har nu använt det nya beskrivningsprotokollet ett tag och känner oss nöjda med det. 

Vi har haft flera exteriörbeskrivningar genom SKV och även kullbeskrivning hos ett par uppfödare. 

Vi ser en positiv utveckling av antalet beskrivna hundar och vi möts av positiva och intresserade 

hundägare.  

Under året har 57 hundar exteriörbeskrivits från Lund i söder till Fredrika i norr. 

 

 

 



Utställningskommittén 
Anita Whitmarsh, Susanne Hedelius, Ann-Katrin Stenkvist, Ann-Kristin Svanström 

 

Detta år hade vi vår huvudutställning i Gränna och vädergudarna var med oss. Många åkte hem något 

brända, solen var stekhet. Vi hade väldigt många besökare från Finland och ett flertal hundar där ifrån 

kammade hem de större priserna. I vanlig ordning så hade vi ett gäng från UK och Holland som har 

gjort det till en tradition att besöka vår huvudspecial. 

I år hade vi två st. av våra främsta "all rounders" som domare, Karl-Erik Johansson och Nina 

Karlsdotter. De flesta var nöjda med både deras sätt att hantera hundarna och resultaten. 

Anmälan var fördelad på 121 vuxna hundar och 9 valpar. 

Vår andra special, som vi gärna lägger på olika ställen i landet senare på säsongen, var denna gång i 

Gimo, i samband med ULKK´s utställning i september. 

Anmälda där var 31 vuxna och 12 valpar. Domaren kom från Finland, Jussi Liimatainen. Han hade en 

svensk domarelev med sig i ringen. 

 

Vallanlagskommittén 
Örjan Skoglund, Jenny Pleym 

 

Valpförmedlingen 

Vera Andersson, Marit Cronquist 
 

Valpförmedlingen har under året tagit emot både e-post och telefonsamtal från många nyfikna 

valpintressenter och svarat på frågor om uppfödare och förestående kullar. Många har hört av sig och 

är intresserade av rasen. 

Vi har fått igång formulärhanteringen bra och det är några enstaka gånger det krånglat för uppfödare 

att skicka in då det pågått uppdateringar på servern. 

Via hemsidan kan man nu eftersöka eller anmäla intresse som fodervärd och det har använts ett par 

gånger. 

Gällande omplaceringar så har förmedlingen hjälpt till med ett 10-tal olika hundar som fått nya hem. 

 

Tidningen 
Gunnel Sandqvist 

 
Under året har vi givit ut 4 nummer av tidningen Västgötaspetsen. Upplagan har varit 900 - 950 ex per 

nummer. 

Tidningen har tryckts hos TMG Sthlm. Tryckeriet ombesörjer även distribution till medlemmarna via 

Postnord. Samarbetet fungerar mycket bra. 

Webbansvarig 
Elina Sandquist 

 

 

 



Årsbokskommittén 
Årsbokskommittén har sedan ett par år varit vilande.  

 

 
Styrelsen vill avslutningsvis tacka alla medlemmar, föreningsaktiva, uppfödare och västgötaspetsägare 

som med stort engagemang verkar för att bevara och aktivera vår friska ras. 

 

 
 

 

För Styrelsen, Norrköping 2018-01-31 

 

 

 

 

 

 

Erik Stenkvist 

ordförande SKV, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Verksamhetsplan, SKV 2018 

 

Valphänvisningen 

Vi kommer att jobba vidare med formulären så vi får egna, istället för att gå via den tjänst vi 

använder nu.  

I övrigt fortsätter vi som vanligt att ta emot samtal och e-post samt hjälpa till med omplaceringar. 

 

Butik 

 

Vi planerar att ta in fler nya produkter, en del lite mer säsongsbetonade och vi tittar även på några 

saker som kan vara beställningsvaror. 

Butiken kommer finnas på plats på Tånga och ev på någon större träff. 

 

Beskrivningskommitten 

Vi planerar exteriörbeskrivning på huvudutställningen och på utställningen i Svenstavik samt minst 

en på Storegård i samband med träffar. 

Vi hoppas att fler uppfödare vill arrangera. 

Vi jobbar för en utbildning av nya exteriörbeskrivare och räknar med att starta under våren. 

Vi kommer att ha en mindre konferens/utbildning/träning i samband med huvudutställningen på 

Tånga Hed den 10 och 11 maj. 

 

Beräknad budget 2018:  

30 000 kr (inräknat utbildningskostnader, mätstickor, kost, logi, resor mm.) 

Vi ser gärna ett utökat samarbete med avelskommittén där vi beskrivare ibland kan medverka på 

deras möten. 

Vi ser även gärna ett bättre samarbete med vallanlagskommittén där de informerar oss om när de 

har planerade test så att vi kan arrangera en beskrivning samtidigt. 

 

Utställninigskommittén 

För 2018 har domare, plats och datum blivit bokat. 

Naturligtvis kan vi inte alltid få de platser och domare vi vill ha och det är därför en bra 

framförhållning är av stor betydelse som vi också känner att vi har. 

Vi försöker att hitta domare med kvalitet och ibland från andra länder. Västgötaspetsen har 

glädjande nog blivit populär utanför landets gränser och vi ska inte vara "rädda" för att låta dessa 

utbildade och kunniga domare få lägga en hand på vår ras. 

Vi försöker också lägga vår "mindre" special på olika ställen i vårt långa land, både för att sprida 

rasens attribut till allmänheten och för ägar att kunna ställa ut utan att behöva åka långt. 



Tidningen 

Under 2018 planerar vi att ge ut 4 nummer av tidningen Västgötaspetsen. 

Ca 15 mars, 15 juni, 15 september och 15 december. 

Manusstopp för respektive nummer är 1 månad före utgivningsdagen. 

Då medlemsantalet ökat stort under 2017 är beräknad upplaga per nummer är 1000 ex.  

 

Avelskommittén 

Kommittén kommer att ha 6-7 möten under året. 

Kommittén arbetar löpande med avelshänvisning, rådgivning i praktiska avelsfrågor, uppdatering av 

täckhundslistan och information i medlemstidning, möten och hemsida samt övriga åligganden som 

ankommer på Avelskommittén. Under 2018 kommer vi slutföra uppdateringen av RAS och fortsätta 

med arbetet om ögonsjukdomen västgötaspetsretionpati. Under 2018 kommer vi behöva köpa in 

experttjänster av en genetiker och eventuellt också av en ögonveterinär/ögonexpert. Kommittén 

kommer anordna ett medlemsmöte i januari och förmodligen ytterligare ett i oktober/november. För 

mötet på hösten räknar vi med att vi får konferensbidrag från SKK (10 000 kr). 

Avelskommittén kommer att delta med 4-5 personer på SKK:s årliga Avelskonferens till hösten. 

Förhoppningsvis blir arbetet med att upprätta en internationell databas i SKV:s regi klart under året. 

För det arbetet har kommittén adjungerat Maria Dahlberg, Marit Cronquist och Elina Sandqvist. 

Beräknad budget 2018 

 

Medlemskonferens januari  5 000 kr 

Medlemskonferens oktober/november 30 000 kr 

SKK-bidrag   -10 000 kr 

Anlita genetikexpertis  30 000 kr 

Anlita ögonexpertis  30 000 kr 

SKK:s avelskonferens  7 000 kr 

Reseersättning ordinarie möten 5 000 kr 

Övriga oförutsedda utgifter  10 000 kr 

Summa:   107 000 kr 

 

 

Årsbok 

Styrelsens förhoppning är att en årsbok för 2012 tom 2016 kommer att tryckas och försäljas under 

2018. Förhoppningen är att detta sedan kommer ske årsvis. 



Motion till SKV:s årsmöte 2018 

 

 

Omplaceringar och valphänvisning 

 

Vi yrkar på förekommen anledning att SKV inför en regel som personer 

utsedda av SKV att handha omplaceringsärenden skall förhålla sig till. 

När ett omplaceringsärende kommer in ska uppfödaren av hunden i första 

hand kontaktas och ges möjlighet att vara behjälplig med ev. omplacering 

eller återta hunden.  Har uppfödaren inte något intresse av hundens vidare 

öden ska av SKV utsedd person hjälpa till med omplacering utan att 

personliga intressen eller åsikter styr 

 

 

Vi yrkar även här på förekommen anledning att valphänvisare utsedda av 

SKV ska endast förmedla valpkullar som finns på SKV:s valplista. Inga 

personliga intressen eller s.k matchning ska förekomma. Inga personliga 

åsikter om respektive uppfödare ska delges presumtiva valpköpare. 

Valpförmedlaren ska definitivt inte förmedla valpar eller delge presumtiva 

valpköpare sina åsikter om uppfödare som inte har anmält sin kull till 

valphänvisningen. 

 

Vi yrkar återigen på förekommen anledning att av SKV utsedd 

funktionärer ej ska driva personliga vendettor mot enskilda uppfödare i 

SKV:s namn. Om denna person anmäler enskilda uppfödare till SKK ska 

det vara sanktionerat av SKV i de fall SKV:s namn förekommer i anmälan 

eller i övrig kontakt med SKK. 

 

 

 

Katrineholm   2018.02.06 

 

Susanne Sundblad 

Ann Malmgren 
 

 

 

 



Svar på motion från Susanne Sundblad och Anna Malmgren till SKV´s årsmöte 2018 

Styrelsen för SKV uppfattar att motionen har tre att-satser att ta ställning till. 

Motionens första att-sats föreslår att SKV inför en regel för klubbens omplaceringsverksamhet att 

alltid kontakta uppfödaren, för att ge vederbörande en möjlighet att hantera behov av omplacering, i 

första hand. Styrelsen ser inte att det finns något lagligt utrymme att införa en sådan regel då 

konsumentköplagen gäller vid köp av hund/ valp. 

Motionens andra att-sats tar upp att SKV´s valphänvisning endast skall förmedla valpar som finns på 

SKV´s valplista på hemsidan. Styrelsen håller med om andemeningen i detta. Vidare skriver 

motionärerna att ”Inga personliga intressen eller s.k matchning ska förekomma. Inga personliga 

åsikter om respektive uppfödare ska delges presumtiva valpköpare. Valpförmedlaren ska definitivt 

inte förmedla valpar eller delge presumtiva valpköpare sina åsikter om uppfödare som inte har 

anmält sin kull till valphänvisningen”. Om enskild medlem uppfattar att så är fallet skall det 

förmedlas till SKV´s styrelse. 

Motionens tredje att-sats tar upp att SKV´s funktionärer inte skall driva personliga vendettor i SKV´s 

namn. Detta är i styrelsens ögon självklart, och icke förenligt med vare sig SKV´s eller SKK´s stadgar. 

Om sådant skulle förekomma skall det förmedlas till styrelsen för fortsatt hantering. 

Sammantaget håller styrelsen med motionärerna i att-sats två och tre, men ser samtidigt att det 

regelverk som redan styr klubbens arbete inte behöver korrigeras utifrån det motionen tar upp. 

Avseende den första att-satsen så finns inget lagligt utrymme att införa en sådan regel som 

motionärerna föreslår. 

 

Styrelsen anser härmed motionen besvarad. 

 

18-02-25, för styrelsen  

 

Erik Stenkvist, ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Framställan från styrelsen till SKVs Årsmöte 2018-03-24 

 

Gällande Vandringspriser på huvudutställningen. 

 

I anslutning till SKV´s huvudutställning, normalt Kristi himmelsfärdshelgen varje år, delas ett 

antal vandringspriser ut. Dessa består av någon forma av fysiskt föremål samt en tillhörande 

pärm där tidigare prisinnehavare skall finnas dokumenterade. Hanteringen av priserna har 

varit omständlig och det har varit svårt att få in priserna till huvudutställningen och likaså att 

förmedla priserna till nästa pristagare. För att underlätta den omfattande hanteringen och 

problemet att få tillbaka vandringspriserna förslår styrelsen: 

 

Att priserna ersättes av diplom och de fysiska vandringspriserna förvaras hos av styrelsen 

utsedd person. 

 

 

På uppdrag av SKVs styrelse 2018.02. 04. 

 

 

 

 

Jan Helgesson  
 

 

 

 

 

 

 



Utskriven 2018-01-26, 14:56 - 1 -

Specialklubben för Västgötaspets 2017-01-01
818501-2898 2017-12-31

Balansrapport IB 170101 Förändring UB 171231

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
1920 Plusgiro 180 774,35 41 997,41 222 771,76
1930 Nordea - räntekonto 205 949,72 0,00 205 949,72
Summa omsättningstillgångar 386 724,07 100,00 41 997,41 0,00 428 721,48 100,00

SUMMA TILLGÅNGAR 386 724,07 100,00 41 997,41 0,00 428 721,48 100,00

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
2090 Eget kapital -455 854,29 69 130,22 -386 724,07
2099 Redovisat resultat 69 130,22 -110 927,63 -41 797,41
Summa eget kapital -386 724,07 100,00 -41 797,41 -0,05 -428 521,48 99,95

Kortfristiga skulder
2890 Övr kortfristiga skulder 0,00 -200,00 -200,00
Summa kortfristiga skulder 0,00 0,00 -200,00 0,05 -200,00 0,05

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER -386 724,07 100,00 -41 997,41 0,00 -428 721,48 100,00



Intäkter
Medlemsavgifter 235 000

Butiken 50 000

Utställningar & Tävlingar 35 000

Annonser, tidningen 5 000

Exteriörbeskrivning, anmälningsavgifter 7 000

Vallanlagsprov, anmälningsavgifter 6 000

Läger 4 000

Sponsorsintäkter 3 000

Summa 345 000

Kostnader
Tidning, Årsbok 85 000

Porto 35 000

Medlemshantering 30 000

Utställningar och tävlingar 40 000

Butiken, inköp av varor 50 000

Exteriörbeskrivning, reseersättning, kost o logi 35 000

Vallanlagsprov, djurägare, resersättning, kost o logi 8 000

Läger, hyra, instruktör, reseersättning, kost o logi 6 000

Interna konferenser och årsmöte 60 000

Styrelsen 35 000

Webbsida 1 000

Kontorsmaterial 8 000

PR och rasmontrar 20 000

Övriga resekostnader 15 000

Externa kurser och konferenser 20 000

Försäkringar 1 000

Bankkostnader 4 000

Ögonlysning och forskning, DNA-tester 45 000

Databas, MK-lista 50 000

BPH 20 000

Diverse övriga kostnader 5 000

Summa 573 000

RESULTAT -228 000
  

Budget för 2018



Utskriven 2018-01-26, 14:57 - 1 -

Specialklubben för Västgötaspets 2017-01-01

818501-2898 2017-12-31

Resultatrapport 170101
171231

160101
161231

RÖRELSENS INTÄKTER

Försäljning

3010 Medlemsavgifter 232 817,88 221 691,00
3020 Butiken 44 502,82 36 227,00
3030 Annonser - Tidning & Årsbok 4 350,00 3 550,00
3310 Anmälningsavg. - Utställningar 37 057,60 30 257,40
3311 Katalog 1 740,00 3 660,00
3315 Sponsorer/reklamintäkter 2 622,00 0,00
3320 Anmälningsavg.- Tävlingar 0,00 7 325,00
3400 SKK anslag 0,00 10 000,00
3410 Exteriörbeskrivning - anm.avg. 5 700,00 7 610,00
3420 Vallanlagstest - anm. avg. 4 575,00 5 875,00
3440 Rasträffar & kurser - anm.avg. 900,00 0,00
3450 40-årsjubileum 0,00 18 450,00
Summa försäljning 334 265,30 100,00 344 645,40 100,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 334 265,30 100,00 344 645,40 100,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Material och varor

4001 Tidningen, tryckeri -53 600,00 -55 721,74
4002 Tidningen, produktionskostnad -9 750,00 -10 000,00
4010 Medlemshantering -28 852,00 -27 150,00
4020 Butiken, inköp -49 661,70 -47 263,05
4320 Utställning & Tävling, domare -2 970,00 0,00
4321 Utställning-funktionärskostnad -1 540,00 -5 736,00
4328 Utställning & Tävling, lokal / -1 000,00 -5 140,00
4329 Utställning & Tävling, priser -5 314,00 -25 443,00
4330 Utställning & Tävling, mat och -957,00 -3 880,40
4331 Utställning & Tävling, övrigt -1 088,00 -7 372,00
4332 katalog, uppdat. hunddata -4 695,00 -5 175,00
4340 Stambokföringsavgifter -5 320,00 -7 910,00
4401 Exteriörbeskrivning - övriga k 0,00 -3 172,47
4405 Ögonlysning och forskning -300,00 -760,00
4412 Lokala aktiviteter -2 310,72 0,00
4420 Styrelsen kostnader -8 710,00 -330,00
4440 40-årsjubileum 0,00 -60 626,00
4441 BPH -8 700,00 -18 600,00
4445 Medlemsmöten 0,00 -15 232,00
4450 Årsmöte - lokalhyra 0,00 -600,00
4451 Årsmöte - förfriskning -474,26 -455,00
4453 Årsmöte - diplom, vandringspri -750,00 -2 069,00
4454 Gåvor -1 500,00 -1 700,00
Summa material och varor -187 492,68 -56,09 -304 335,66 -88,30

BRUTTOVINST 146 772,62 43,91 40 309,74 11,70

Övriga kostnader



Utskriven 2018-01-26, 14:57 - 2 -

Specialklubben för Västgötaspets 2017-01-01

818501-2898 2017-12-31

Resultatrapport 170101
171231

160101
161231

5900 PR och rasmontrar -10 899,80 -13 944,00
6100 Kontorsmateriel -3 402,90 -9 585,00
6230 Internetkostnader -737,50 -362,50
6250 Porto -35 062,01 -24 976,96
6310 Försäkringar -969,00 -570,00
6570 Bankkostnader -2 425,00 -1 177,50
6990 Övriga kostnader -400,00 -400,00
Summa övriga kostnader -53 896,21 -16,12 -51 015,96 -14,80

Arbetskraftskostnader

7010 Arvoden -8 600,00 -9 144,00
7030 Konferenser & kurser -3 096,00 -3 370,00
7051 Resekostnader - kommittér -796,00 0,00
7331 Bilersättningar, skattefri -38 587,00 -45 282,00
7510 Lagstadg sociala avgifter 0,00 -628,00
Summa arbetskraftskostnader -51 079,00 -15,28 -58 424,00 -16,95

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -292 467,89 -87,50 -413 775,62 -120,06

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 41 797,41 12,50 -69 130,22 -20,06

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 41 797,41 12,50 -69 130,22 -20,06

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 41 797,41 12,50 -69 130,22 -20,06

8999 Redovisat resultat 41 797,41 -12,50 -69 130,22 20,06
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