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FÖREDRAGNINGSLISTA 

                VID 

 

Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte 

2016-10-02 kl. 09.00 på Clarion Hotel Stockholm 

 

1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd 

 

2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 

 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 

4. Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera mötets protokoll 

 

5. Föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser 

 

6. Fastställande av resultat- och balansräkning 

 

7. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

 

8. Beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

 

9. Fastställande av officiella organ 

 

10. Av förbundsstyrelsen eller revisorerna väckta förslag: 

 

      10.1     Förslag till stadgeändringar 

      10.2     Förslag till stadgeändringar Bowlingfonden 

 

11. Förbundsstyrelsens förslag i anledning av motioner, som senast den 12 juni inkommit  

till förbundsstyrelsen från specialdistriktsförbunden eller föreningar 

 

11.1 Hälsinglands BF – Regler för flytt av matcher 

11.2 Hälsinglands BF – Förslag förändringar av poängberäkning i seriespel 

11.3 Hälsinglands BF – Ändring av kval för trean i serien 

11.4 Uppsala BC 90 – Ändring av kval och slutspel 

11.5 Småland Blekinge BF – Regler för arrangerande av kvalspel 

11.6 Småland Blekinge BF - Regionsfrågan 

11.7 Västergötlands BF – Regionsfrågan 

11.8 Upplands BF – Regionsfrågan 

11.9 Gotlands BF – Gotland vill förbli eget SDF 

11.10 Team Pergamons BC – Farmarlagens inverkan på kvalspelet 

11.11 Skånes BF – Kvalspelet till Allsvenska Seriespelet 

11.12 Skånes BF – Damers medverkan i herrarnas kval till Elitserien 

11.13 Skånes BF – Omoljning vid kvalet till Elitserien 

11.14 Stockholms BF – Regionsfrågan 

11.15 Hallands BF – Förslag utredning om damers spelbarhet 

 

12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt fastställande av förbundsstyrelsens arvode enligt 

valberedningens förslag 

 

13. Val av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande 

ordinarie förbundsmöte 

 

14. a) Val av 2 styrelseledamöter för en tid av 2 år 

 b) Val av en suppleant till förbundsstyrelsen för en tid av 1 år 

 

15. Val av 2 revisorer, varav minst en auktoriserad eller godkänd revisor, jämte suppleanter  

 för tiden till nästkommande förbundsmöte 

 

16. Val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsmötet 

 

17. Val av ordförande och 2 ledamöter jämte 2 suppleanter i valberedningen för tiden till  

nästkommande ordinarie förbundsmöte 



Mandat Antal Rikslicens

Tävlings-

licens

Distrikts-

licens Hallicens

Justerings-

faktor

Viktning 4 3 2 1 1000

TOTALT 70 51324 11837 279 238 2663 12,00%

Bohuslän Dal 2 1150 235 2 1 202

Dalarna 3 1932 413 1 0 277

Gotland 2 718 168 0 23 0

Gästrikland 2 1063 229 1 0 144

Göteborg 4 2665 628 0 31 91

Halland 3 1809 425 17 4 50

Hälsingland 2 880 217 0 0 12

Jämtland/Härjedalen 0 0 0 0 0 0

Medelpad 1 176 41 4 0 0

Norrbotten 2 1086 238 1 2 127

Närke 2 1271 315 0 1 9

Skåne 9 9515 2252 8 35 413

Småland/Blekinge 7 6271 1494 9 24 220

Stockholm 8 7003 1658 35 81 104

Södermanl 3 1698 354 8 15 228

Uppland 2 1481 323 3 3 174

Värmland 3 2345 583 1 0 10

Västerbott 2 695 143 1 0 120

Västergötl 6 5224 1139 143 17 205

Västmanlan 2 1344 308 3 0 103

Ångermanl 2 901 202 0 0 93

Östergötland 3 2097 472 42 1 81

Asfaltskägel 0 0 0



Styrelsens förslag 1 Stadgeändringar – modernisering och anpassningar  

 

§ A 1 Uppgift 

Nuvarande skrivning: 

3. Svensk bowling ska utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla 

och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till var och ens värderingar.  

Förslag ny skrivning: 

3. Svensk bowling ska utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla 

och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till var och ens förutsättningar. 

 

Nuvarande skrivning: 

4. Svensk bowling ska organiseras enligt demokratiska principer varvid individuellt inflytande 

och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.  

Förslag ny skrivning: 

4. Svensk bowling ska organiseras enligt demokratiska principer där individuellt inflytande och 

ansvarstagande eftersträvas i alla gemensamma sammanhang.  

 

Nuvarande skrivning: 

5. Svensk bowling ska verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors 

lika värde.   

Förslag ny skrivning: 

5.     Svensk bowling skall ha en värdegrund som verkar för rent spel, ärlighet, och respektera alla  

        människors lika värde.   

 

§ A 2 Tillhörighet 

Nuvarande skrivning: 

2. SvBF tillhör Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och Federation Internationale des Quilleurs 

(FIQ), World Tenpin Bowling Association (WTBA) och European Tenpin Bowling Federation 

(ETBF). 

Förslag ny skrivning: 

2. SvBF tillhör Sveriges Riksidrottsförbund (RF) World Bowling och European Tenpin Bowling 

Federation (ETBF). 

 

Nuvarande skrivning: 

3. Utöver vad som i dessa stadgar föreskrivs gäller därför i tillämpliga delar RF:s, FIQ:s, WTBA:s 

och ETBF:s bestämmelser. 

Förslag ny skrivning: 

3. Utöver vad som i dessa stadgar föreskrivs gäller därför i tillämpliga delar RF:s, World 

Bowlings och ETBF:s bestämmelser.  

 



§ A 15 Röstlängd, rösträtt 

Nuvarande skrivning 

 
1. Vid förbundsmöte får föreningarna inom enskilt SDF röstetal som baseras på registrerade aktiva 

licenser den 30 april, samma kalenderår som förbundsmötet. Föreningarna ska senast den 30 juni 

ha fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter för att vara med i beräkningen.  

 

Fördelningen sker enligt rak antalsmodell. Viktning sker enligt nedanstående.  

 

Licenstyp     vikt  

- Rikslicens       4  

- Tävlingslicens    3  

- Distriktslicens    2  

- Hallicens           1 

 

Förslag ny skrivning 

1. Vid förbundsmöte får föreningarna inom enskilt SDF röstetal som baseras på registrerade aktiva 

licenser den 30 april, samma kalenderår som förbundsmötet. Föreningarna ska senast den 30 juni 

ha fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter för att vara med i beräkningen.  

 

Fördelningen sker enligt rak antalsmodell. Viktning sker enligt nedanstående.  

 

Licenstyp          vikt  

- Bowlinglicens A     4  

- Bowlinglicens T      3  

- Bowlinglicens B      2  

 



Styrelsens förslag nummer 2 – Översyn av Bowlingfondens stadgar 

Förslag till modernisering, samt ändring avseende bidragsmedel som idag är baserade på 

ränteintäkterna, och i år därför inte ger någon avkastning alls. 

 

Nuvarande skrivning: 

§3 Bidragsmedel 

Bidragsmedel får högst uppgå till ränteintäkterna avseende aktuellt verksamhetsår 

Förslag ny skrivning: 

§3 Bidragsmedel 

Bidragsmedel skall varje räkenskapsår uppgå till minst 5 000 kronor 

 

Nuvarande skrivning: 

§4 Ansökan 

1. Ansökan om bidraget sker efter avslutat verksamhetsår. Senast 10 augusti, utifrån av SvBF:s   

   Juniorkommitté (JK) upprättad kandidatförteckning, upptagande högst fem namn. 

2. Denna kandidatförteckning kompletteras med de kandidater som av SDF nominerats före 1 

    juli. Endast personer på kandidatlistan äger rätt att ansöka om bidrag. 

 

3. I ansökan skall tydligt framgå avsett ändamål, som studieresa, tränarhjälp, 

    tävlingsdeltagande, materialinköp etc. Med ansökan skall även följa kostnadsberäkning. 

 

4. Utifrån inkomna ansökningar lämnar JK prioriteringsförslag till bowlingfondens styrelse 

    för beslut. 

 

Förslag ny skrivning: 

 

§4 Ansökan 

1. Ansökan om bidraget sker efter avslutat verksamhetsår. Senast 30 augusti, utifrån av SvBF:s   

   elit- och talangansvariga upprättad kandidatförteckning, upptagande högst fem namn. 

2. Denna kandidatförteckning kompletteras med de kandidater som av SDF nominerats före 1 

    juli. 

 

3. Utifrån inkomna ansökningar lämnar elit- och talangansvariga prioriteringsförslag till     

    bowlingfondens styrelse för beslut. 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår att ändringarna träder i kraft omgående. 

 

 

 



































































   

 

Valberedningens förslag 
 
Här nedan kommer valberedningens förslag till årsmötet. I utskicket som gjordes tidigare i år 
meddelades det att Annelie Elnerud valt att inte fortsätta i styrelsen till nästa år. Vi har även 
fått veta att Emma Magnusson tackar nej till fortsatt arbete i styrelsen.  
 
Totalt har vi fått svar från fyra distrikt (varav tre från valberedningens distrikt) men inte fått 
någon föreslagen kandidat. Detta gör att vi i framöver behöver förändra vårt sätt att arbeta i 
valberedningen. 
 
Vad gäller styrelsearvodet så föreslår vi att det är oförändrat.  
  
Valberedningens förslag till styrelsen är följande: 
 
Val av ordförande för en tid av ett år 
Omval av Ulf Sjöblom, Göteborg 
 
Val av två styrelseledamöter för en tid av två år                    
Omval av Carl Wikhede, Piteå 
Nyval av Ilpo Axenhus, Västervik 
 
Val av en styrelsesuppleant för en tid av ett år 
Nyval av Peter Tidbeck, Norrtälje 
 
Val av två revisorer för en tid av ett år                                               
Omval av Johan Rönnkvist, Stockholm 
Omval av Willy Persson, Mariestad 
 
Val av två revisorssuppleanter för en tid av ett år 
Omval av Leif Mörkfors, Stockholm 
Nyval av Gunnar Thullberg, Stockholm 
 
Meritförteckning för Ilpo Axenhus och Peter Tidbeck bifogas. 
 

Om det finns oklarheter kring dessa kandidater önskar vi i valberedningen få 
en återkoppling från distrikten innan årsmötet så vi hinner agera.  
 
Hälsningar 
Valberedningen 
 
Joakim Hübbe     Gunilla Torkelsson         Pär Svensson  
Ordf 



Västervik den 25 Augusti 2016.

Namn: Ilpo Axenhus

Alviksgatan 1

593 37 Västervik

Tele: 070 792 1105

Född: 16 Januari 1960

Har sedan jan 2015 varit ledigt från arbetslivet. Tiden har jag ägnat mej åt studier och att 
hjälpa min familj med olika saker samt att engageramej i föreningslivet. Har en lång 
erfarenhet av olika organisationer , storlek  och olika styrda företag. Lång erfarenhet av att 
leda via målstyrning och utveckla andra ledare.

Har 4 årigt tekniskt  gymnasie i botten  som sedan är påbyggd med olika universitetskurser 
bland annat ekonomi,nationalekonomi ,Utbildningssociologi och till hösten kommer jag att 
läsa religionsvetenskap på distans vid Uppsala universitet.

Har även läst ledarskap på IFL via deras stora internat ledarprogram Integrerat Ledarskap.

Innehar stor erfarenhet av olika organisationer med olika människor där jag har verkat bl a 
som  i olika roller som ledare. Är dokumenterat duktig på att utveckla medarbetare oavsett 
deras nivå.

Har utvecklat och förbättrat ett flertal organisationer och enheter. Är bl a specialiserad på 
utveckling/förbättring och varit koncernansvarig för 14 europeiska fabriker för LSS  ( Lean and
Six Sigma) för Rieber koncernen räkning.

Över 15 års erfarenhet ,i olika typer av ledningsgrupper, från framtagning av produktions 
strategier till 5 åriga affärsplaner. 

Värnplikten gjord i Kristianstad och Älvdalen som Pjäsgruppbefäl -80/81.

Gift sedan 1987 med Tuula och bor i  Västervik. 

Vi har två barn, Den ena läser till Läkare på KI och den andra är färdigutbildad 
Dataprogrammerare från Linköping och jobbar i Västerås.

Har även lång erfarenhet av att verka inom ideella organisationer. Är certifierad 
styrelseledamot via styrelseakademin.

Har varit verksam i Olofströms FK,Holje KS,Olofströms BS samt nu i BK Flax.Varit instruktör 
lång tid och är fortfarande, en gång i tiden gått på Bosön under Göran Bergendorff.

Uppdaterat instruktörsutbildningen ett flertal gånger , sist 2011. Varit rekryteringsansvarig 
för Blekinge län och suttit i styrelsen för Blekinge län.Verkat som tränare för både 
ungdomslag och damlag.(OFK,HKS,OBS och BKF )

Själv fortfarande aktiv bowlare , såsom min fru och min ena son. Speciellt intresserad av 
rekrytering,ungdom och frågor rörande Dambowlingen utveckling.



CV

Ilpo Axenhus
Alviksgatan 1
593 37Västervik
Mobil: +46 70 792 1105

 

Arbetserfarenhet:

20150116-                                      Ledig.
 

20140801-20150109                    COO PURUS AB Ystad

Omsättning c:a 350 milj.Ansvar för 110 anställda.

20140201-20140731                    Produktionschef Richardssons Verktygsservice Västervik

Omsättning 45 milj SEK.Ansvar för 30 anställda.

20110808-20131231 .                  Supply Chain Manager BU Sweden Frödinge Mejeri

Omsättning 350 milj SEK. Ansvar för 120 anställda.

Frödinge Mejeri tillverkar frysta kakor och den kylda berömda Frödinge ostkakan.Ansvarig 
för projekt,produktionsteknik,produktion,kvalite,inköp,underhåll,lager och planering. Införde 
förbättringsgrupper och system.Skapade kundförståelse I alla led.
Effektivitetsökning I produktionen samt implementering av LEAN/Six Sigma.Införde verktyg
såsom FMEA,QMB och APAP.Resultat: Produktionskostnad ner 30%,kvalitetsbristkostnader 
ner 18%,effektivitet upp 14% samt linjehastighter upp 6%.

20120901-20130630                    Fabrikschef  Lierne Bakery Norway
( Denna befatning var parallellt med Frödinge, samma koncern )

Omsättning: c:a 130 milj NOK. Ansvarig för c:a 100 personer.

På uppdrag av Rieber & Son ASA gjordes en turnover som innebar fokus på ledarskap och 
förbättring.Lierne tillverkade lefsor och kakor för den Norska marknaden.Kontroll över 
leveranssitutionen nåddes inom 3 månader genom införande av veckostyrning och nya rutiner.
Leveranssläp eliminerades på 6 månder.En strategisk utredning gjordes samtidigt över Liernes
varumärke och konkurrenskraft i syfte att stärka tillväxt och effektivitet.



20070110-20110807                     Fabrikschef CEJN  Lönsboda

Omsättning 70 milj SEK. Ansvarig för 80 personer.

Turnaround och utveckling.Utvecklade självmotiverade grupper/organisation med 
målstyrning.Införde förbättringsgrupper och system.Införde APQP,QMB och FMEA.
Ökade effektiviteten med 40% på 4 år.Kvalitetsbristkostnad ner 80% under samma tid.Skar 
ner overheadkostnad med 35%.

20040801-20070109                    Produktionschef Plastal AB Simrishamn

Omsättning 700 milj SEK. Ansvarig för 420 personer.

Plastal tillverkade plastdetaljer för bilindustrin t ex stötfångare.Kunder:SAAB,Scania och 
Volvo.Uppdrag: öka effektivitet och lönsamhet.Ansvaring för all produktion inkluderande 
formsprutning,montering,målning,lagerhållning,produktionsteknik,UH ,planering och 
leveranser. Effektivitetshöjning med 20% med bibehållen budget och ökad kvalite.

19990412-20040801                    Fabrikschef EBP Olofström

Omsättning c:a 150 milj SEK. Ansvarig för 160 anställda.

EBP tillverkade OEM reservdelar till kunder såsom Volvo,SAAB,Landrover,AUDI mm
Startade som ett outsoursat litet företag från Volvo Olofström.Från c:a 45 anställda till 160 på 
5 år.
Uppdrag: Att starta upp ett helt nytt måleri och pressverkstad.Expandera tillverkningen med 
ökad effektivitet på samma gång.Ansvarig för  pressverk,sammansättning,teknikavdeling, 
HR,UH,Kvalite,måleri planering,lagerhållning och leveranser. 

Övriga anställningar

1999- 1996 Senior processutvecklare/Köpuppföljare plastverktyg
Volvo Olofström.

1996-1994 Produktionschef Norsk Hydro Charlottenberg (anst 60)

1994-1992 Verkstadschef/Köpuppföljare/produktionschef. 
Konstruktionsbakelit Örkelljunga (anst 35-60)

1992-1991 Verktygskonstruktör SAAB Linköping.

1991-1988 Verktygskonstruktör Swepartverktyg Tyringe.

1988-1982 Operatör/verktygskonstruktör/Verktygsberedare
Volvo Olofström



Skolor

2015-2016 Uppsala Universitet  c:a 50 hp Utbildningssociologi
1988-1989 c:a 90 hp inom olika  ämnen såsom Ek,Na och Sta. 
1980-76 4 årig maskinteknisk gymnasium
2000/2001 IFL Management Training “Integrerat ledarskap”

Civilstånd : Född 1960. Gift med Tuula sedan -87 och vi har två pojkar födda -92 
resp 93. Jimmy arbetar som datautvecklare och Michael läser till 
Läkare på Karolinska. 

Körkort: AB
Språk: Svenska,Finska,Engelska och i viss mån Tyska

Speciala kompetenser

Koncernansvaring Rieber LEAN och Six Sigma
Lång erfarenhet av implementering och träning av förbättringsgrupper och system.
Stor erfarenhet av turnarounds. 



CV	Peter	Tidbeck	
	
Bowlingkarriären	började	hösten	1997	när	bowlinghallen	i	Norrtälje	öppnades.		
Att	jag	började	spela	bowling	har	jag	att	tack	min	dåvarande	chef	Inge	Fuxholt	och	
dåvarande	hallchefen	Staffan	Wihlborg	som	såg	till	att	jag	började.	Innan	var	jag	som	
så	många	andra	svenskar	en	glad	amatörbowlare.	Från	1998	fram	till	hösten	2013	
bowlade	jag	aktivt.	Men	efter	Mixed-SM	2013,	bestämde	jag	mig	för	att	jag	skulle	
lägga	bowlingen	på	hyllan	och	stötta	mina	barn	i	deras	satsning	på	en	framgångsrik	
bowlingkarriär.	Genom	detta	beslut	fanns	det	ingen	tid	över	för	mig	att	utveckla	min	
bowling	eftersom	jag	även	har	ett	intresse	att	engagera	mig	i	styrelsearbete.	
	
I	snart	åtta	år	har	jag	arbetat	i	olika	styrelser,	för	närvarande	har	jag	följande	
uppdrag:	

• kassör	i	bowlingklubben	Ankaret,	sedan	2009	
• tävlingsansvarig	i	Upplands	Bowlingförbund,	sedan	2012		
• kassör	i	Upplands	Bowlingförbund,	sedan	2014	
• styrelseledamot	i	Stureby	Bowlingklubb,	sedan	2016	

	
Under	åren	har	jag	även	varit	engagerad	i	Svenska	bowlingförbundet,	genom	att	jag	
varit:	

• ledamot	i	tävlingskommittén	under	perioden	2007	–	2009.		
• ordförande	i	tävlingskommittén	under	perioden	2009	–	2011.	

	
Efter	att	jag	avslutade	mina	ekonomistudier	1982,	både	arbetade	jag	på	och	drev	
redovisningsbyrå	men	hann	även	med	att	jobba	som	ekonomichef	på	ett	mindre	
företag	under	tre	år	innan	jag	1999	helt	oväntat	hamnade	i	IT-branschen.		
Inom	IT	har	jag	innehaft	roller	som:		
produktchef,	testledare,	projektledare,	testansvarig/chef,	kravställare,	utredare	och	
inköpskoordinator.		
	
Sedan	maj	2015	arbetar	jag	som	projektledare/utredare/inköpskoordinator	på	
Stockholms	universitets	IT-avdelning.		
	
Privat	så	är	jag	gift	med	en	bowlande	fru	och	vi	har	två	barn,	bägge	bor	fortfarande	
hemma,	men	i	november	2017	flyttar	den	äldsta	ut.	Utöver	familjen	så	tycker	jag	om	
att	träna	men	också	att	resa	med	familjen	där	sol	och	bad	ligger	oss	varmast	om	
hjärtat.		
	
Vänliga	hälsningar	
Peter	Tidbeck,	
Tunvägen	2A	
761	62	NORRTÄLJE	
0709	–	55	66	49	



Förslag till budget för 2016/2017

Intäkter

Utfall Budget Förslag budget

2015/16 2015/16 2016/17

allsvenska serien 1 987 450 kr 2 052 500 kr 1 922 450 kr

anmälningsavgifter 66 300 kr 91 000 kr 72 000 kr

tävlingar 314 427 kr 311 000 kr 422 000 kr

SM-tävlingar 1 018 650 kr 983 000 kr 992 350 kr

kursavgifter 33 030 kr 103 000 kr 215 000 kr

konferensavgifter 44 000 kr 75 000 kr 40 000 kr

försäljning 1 091 kr 20 000 kr

medlemsavgifter 4 913 565 kr 4 933 975 kr 4 824 675 kr

RF-bidrag 3 036 500 kr 3 000 000 kr 3 023 000 kr

RF-förbundsutvecklingsstöd 1 276 500 kr 1 150 000 kr 1 333 000 kr

RF-elitidrottstöd 585 490 kr 800 000 kr 1 090 000 kr

RF-forskningsstöd

övriga bidrag/projekt 4 500 kr 20 000 kr 170 000 kr

övriga intäkter 82 538 kr 46 000 kr 20 000 kr

reklam/sponsring 37 707 kr 40 000 kr 40 000 kr

Summa intäkter 13 401 748 kr 13 625 475 kr 14 164 475 kr

Kostnader Utfall Budget Förslag budget

2015/16 2015/16 2016/17

seriekommittén -61 515 kr -85 200 kr -70 000 kr

allsvenska serien -1 058 526 kr -1 134 000 kr -1 053 300 kr

elitverksamheten -1 871 070 kr -2 140 900 kr -2 009 000 kr

elitstöd -585 489 kr -800 000 kr -1 090 000 kr

forskningsstöd -21 986 kr -35 000 kr 0 kr

tekniska gruppen -73 886 kr -71 000 kr -21 000 kr

SM-tävlingar -813 013 kr -869 250 kr -826 400 kr

utbildning -140 180 kr -255 000 kr -307 000 kr

rekrytering -6 845 kr -50 000 kr -50 000 kr

Unga På Plats -39 799 kr -106 000 kr -284 500 kr

parabowling -315 837 kr -341 450 kr -222 450 kr

sportrådet -1 206 990 kr -1 180 000 kr -1 392 000 kr

lokalkostnader -248 034 kr -295 000 kr -462 699 kr

IT-Data -888 954 kr -900 000 kr -900 000 kr

central administration -296 216 kr -290 000 kr -200 000 kr

försäkringar -141 979 kr -135 000 kr -132 000 kr

styrelsen -650 492 kr -571 000 kr -516 000 kr

demokratikostnad -237 422 kr -200 000 kr -250 000 kr

information -574 328 kr -500 000 kr -575 000 kr

medlemsavgifter -76 362 kr -80 000 kr -80 000 kr

marknad -202 382 kr -300 000 kr -25 000 kr

personalkostnader -2 409 664 kr -2 622 000 kr -2 511 000 kr

projekt/utredning -19 927 kr -125 000 kr -690 000 kr

projekt/bredd -129 590 kr -117 000 kr -100 000 kr

övriga kostnader -42 900 kr -108 000 kr -130 000 kr

SDF/AKS-bidrag -377 602 kr -380 000 kr -375 000 kr

Summa kostnader -12 490 987 kr -13 690 800 kr -14 272 349 kr

Resultat f. finansiellt netto 910 761 kr -65 325 kr -107 874 kr

finansiellt netto 127 630 kr 200 000 kr 150 000 kr

försäljning av dotterbolag 6 079 kr

avskrivningar -145 387 kr -125 000 kr -100 000 kr

Resultat 899 083 kr 9 675 kr -57 874 kr
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