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Golfåret 2020 blev verkligen inte som vanligt
En förödande pandemi lamslog vårt land och en hel del 
av idrottsverksamheten drabbades. Golfen var dock i den 
lyckliga situationen att vi kunde spela sällskapspel hela året 
eftersom våra golfbanor fick vara öppna till skillnad från 
flera andra länders banor. Tillsammas i Golfsverige tycks vi 
ha uppfört oss på ett hållbart Corona vis, och därmed gick 
vi igenom 2020 ganska smärtfritt som idrottsrörelse. Det 
var t.o.m. så att det aldrig tidigare har spelats lika mycket 
golf och vi fick fler nya medlemmar till våra golfklubbar 
än vad vi kunnat räkna med. Per 2020-09-01 fanns det 
61 medlemsklubbar i Skånes Golfförbund med ca 70 000 
registrerade medlemmar.

Seriespelet
En rak konsekvens av pandemin var att vi inte kunde 
genomföra våra seriespel för seniorer. Under våren hade 
vi flera diskussioner om hur vi skulle göra med seriespelet, 
där ett förslag var att genomföra ett halvt seriespel under 
hösten. Men beslutet blev till slut att ställa in seniorserierna 
helt. Vår juniorverksamhet med vissa tävlingar kunde vi 
däremot påbörja i juli månad vilket vi är mycket glada för. 
Juniorsektionen har som mål att utveckla juniorverksamheten 
i Skåne. Klubbens roll är att ha huvudansvaret för sin junior-
verksamhet och Distriktet ska kunna ge stöd till de klubbar 
som önskar detta genom service i form av utbildning, 
tävlingsutbud och träningsdagar/läger.

Ekonomi
Som en ren konsekvens av att seriespelet ställdes in 
minskade våra intäkter, samtidigt som vissa av kostnader 
också minskade. Tillsammans med att personal blev korttids-
permitterad gav det ekonomiska resultatet ett överskott på 
nästan 430 000 SEK. Detta betyder att vi står väl rustade för 
ett intensivt Golfår 2021.

Vårårsmötet 28 mars 2020
Detta hölls som ett fysiskt möte kombinerat med ett 50-tal 
svar på en enkät som styrelsen skickade ut i förväg. Enkät-
frågorna gällde beslutsfrågor som styrelsen behövde för att 
genomföra mötet enligt våra stagar. Förslaget om ändring 
av stadgarna bordlades till höstårsmötet.

Höstårsmötet 24 oktober 2020
Även detta kunde hållas fysiskt men i en möteslokal som 
möjliggjorde stort avstånd mellan deltagarna. Ändring av 
stadgarna godkändes och de väsentligaste ändringarna blev 
att på Vårårsmötet ska val av styrelse göras, årsresultatet 
godkännas och ansvarsfrihet för styrelsen avgöras. Införan-
det av klubbråd beslutades också.

Stort Tack
Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla ideella funktionärer 
för era insatser för golfen i Skåne under 2020. All planering 
fanns på plats när året inleddes men allt kunde som sagt 
inte genomföras. 

Stefan Lindvall
Ordförande

Året som gått JUNIOR-/ELITSEKTIONEN
Sammansättning: Stefan Nilsson, Rui de Sousa, Kaj-Åke Johans- 
son, Marcus Svensson, Tommy Olsson, Niclas Emmertz, Julia 
Wennerlund, Richard Åkesson, Stefan Kamper Johnson, Per 
Ewers, Andreas Ring, Joakim Gustavsson, Therés Larsson, Martin 
Olsson, Lucas Schultz, Stefan Hansson, Johnny Neldeborn, 
Peter Hansson, Louise Friberg, styrelsens representant

Vår sektion har vuxit och vi är nu 14 personer verksamma 
med olika ansvarsområden som alla brinner för juniorer. 
På grund av rådande pandemi kom vi gång ganska sent 
och kunde inte genomföra alla våra planerade aktiviteter. 
Vi lyckades genomföra följande arrangemang enligt 
rekommenderade direktiv från SGF och FHM.  

Spelutveckling – träning där vi är sammankallande 
och bjuder in alla spelare i Skåne till våra aktiviteter.

Future Golf Boys (10 - 21 år)
Vi planerade fyra träffar men kunde bara genomföra två 
och med färre deltagare. Första träffen var på Hinton 
Golf och andra träffen var på Tomelilla med ca 50 
deltagare. En spelavslutning med Ryder Cup-tema hade 
vi på Landskrona där vi testade Game Book och det var 
mycket uppskattat av spelare såväl som föräldrar.

Future Golf Girls (10 – 21 år)
Precis som killarna hade vi planerat fyra träffar men vi 
kunde bara genomföra två. Den första träffen var på 
Trelleborg i juli och den andra var i augusti på S:t Arild. 
Totalt så var det ett 
25 - tal tjejer som var med som tyckte det var kul. Den 
inplanerade spelavslutningen fick tyvärr ställas in på 
hösten.

Future Golf Camp (13 - 14 år)
En samling av 20 tjejer och killar träffades på Örestads 
GK under en dag och fick träffa en RIG elev som berättade 
om hur det är att gå på gymnasiet i Helsingborg. Temat 
för träningsdagen var att få känna på hur det kommer 
att vara på SGF Supercamp där vi genomförde några av 
deras övningar och upplägg. Spelarna fick även lära sig 
hur man kan spela in sin sving och hjälpas åt två och två. 
Avslutningen blev på Örestads fina korthålsbana. 

SGF Supercamp
Vårt distrikt fick skicka 24 st spelare i år, 12 killar och 
12 tjejer. Detta är ett läger för 14- och 15-åringar och 
bedrivs i Swedish Golf Teams regi. Lägret består av är 
tre träffar med olika fokusområden. Spelarna får lära sig 
att planera sin träning och tävling, tips på vinterträning 
och övningar för att sen avsluta med ett spelläger 
på våren. Uttagningen av spelarna görs via SGF 
Golfranking. Skånes Golfförbund är med på plats som 
resurs samtidigt som vi lär oss hur Supercamp fungerar. 

Tävlingar
Efter nya restriktioner om begränsade antal deltagare 
samt start från endast en tee fick vi ställa om istället för 
att ställa in. När vi väl fick grönt ljus startade tävlingarna 
i juli.

2020



Lilla Scrambleligan (7 - 13 år)
Här blev det även färre träffar än planerat. Vi inledde 
med en träff på Tomelilla och hade avslutningen på 
Örestad. Totalt spelade sex lag denna lättsamma tävling. 
Lagen bestod av 3–4 spelare som spelade scramble på 
korthålsbanorna. Efter varje träff bjöd vi på korv och 
glass till spelarna.  

Lilla Skånemästerskapen (7 - 12 år)
Den första riktiga tävlingen för våra minsta juniorer. Tio 
lag var kom till Örestad och gjorde upp om Lilla SM.  
Spelformen var 4-mannalag där de tre bästa resultaten 
räknades. Det segrande laget blev tillslut Barsebäck. Alla 
lagen var mycket nöjda med tävlingen och korthålsbanan 
och den goda lunchen som bjöds på till både spelare och 
lagledare.

Matchligan (7 – 16 år)
Här gick vi tillbaka till matchspel direkt. I olika grupper 
med både tre och fyra lag delades klubbarna in i olika 
regionala områden. Totalt var det 32 lag som spelade 
och tog sig vidare till olika delfinaler. Finalspelet gick på 
Skyrup där det segrande laget kom ifrån Hinton Golf. Nytt 
för i år var att vinnande laget fick ett par My Joys från Foot 
joy tillsammans med den sedvanliga pokalen.

Juniorserien (13 – 21 år)
Årets juniorserie blev tillslut av och vi spelade två 
omgångar i varje division. Inget av lagen blev upp- eller 
nedflyttade med tanke på att det bara var två omgångar. 
Wittsjö, Elisefarm och Söderslätt ställde upp med sina 
banor mitt i säsongen ett stort tack till er. Nästa år kommer 
vi förhoppningsvis kunna genomföra fler omgångar.

Poängjakten (7 – 21 år)
En nyhet för pojkar med syfte att uppmuntra till att spela 
mycket golf under säsongen. Vi lånade idén från SGF 
som har liknande fast för flickor. De som spelat flest 
rundor blev inbjudna till final på Ängelholm där finalisterna 
bjöds på lunch för att sedan spela en 4-manna scramble. 
En nyhet som vi ska utveckla ännu mer till 2021.

Rookie Touren (13 – 21 år)
Sex planerade tävlingar blev tillslut tre deltävlingar. Till 
varje tävling var det ca 70 spelare anmälda. På Österlen 
kunde vi inte kora någon vinnare i pojkklassen då vädret 
ställde till det med regn och åska. Till finalen på Skyrup tog 
sig de 22 bästa spelarna som gjorde upp i både en pojk- 
och tjejklass. Vinnarna belönades med pokal och var sitt 
par My Joys från Footjoy som var mycket uppskattat.
 

Slaget om Skåne Race to PGA Sweden National  
(13 – 21 år)
Fem deltävlingar genomfördes mot planerade sju. Tävling- 
en spelades över 27 hål och med start från en tee. 
Därmed fick vi plats med 84 deltagare per tävling. Anmäl- 
ningarna var över 140 till varje tävling så detta är en 
mycket populär tävling. Till finalspelet tog sig de 12 
bästa flickorna och de 24 bästa pojkarna på Order of 
Merit. Finalen spelades på PGA Sweden National och 
finalisterna bodde på Quality Hotel View i Malmö där 
spelare transporterades i en spelarbuss sponsrad av 
Mårtenssons Trafikskola. Finalisterna blev även bjudna 
på en middag följd av en föreläsning av Peter Hanson. 
Spelarna uppskattade hans närvaro inspirerade inför 
det avslutande varvet. Vinnarna fick presentkort av 
Mårtenssons Trafikskola och Quality Hotel View.
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+18 Touren 
Tre tävlingar genomfördes på Flommen, Rya och Skyrup, 
alla enligt gällande direktiv.

Triangelmatchen (13 – 15 år) 
De tolv spelarna från Skåne som kvalificerat sig från Teen 
Cup fick i år följa med upp till Österåker By Stenson. 
Laget består av två killar och två tjejer i åldersklasserna 
13-, 14-, och 15 år. Detta årliga evenemang är ett härligt 
äventyr för spelarna med resa och boende på hotell. 
Formatet är matchspel mot Göteborg och Stockholm och 
påminner lite om Ryder Cup. 

Det såg länge ut som vi skulle vinna men till slut blev det 
lika mellan oss och Göteborg. Ett rafflande särspel på 
18:e hålet väntades och där Göteborg drog det längsta 
strået och vann till slut. Alla spelarna var supernöjda med 
denna helg på Stensons nya bana, som var i perfekt skick 
och i absolut toppklass.  Nästa år är det Skåne som är 
arrangör och vi har redan börjat arbetet med att besluta 
spelplats.

Hösttouren (13 – 21 år)
En nyhet som vi tyvärr bara kunde arrangera två gånger. 
Första omgången var på Bokskogen med 80 deltagare, 
tävlingen fylldes på fort och till andra omgången på 
Hinton Golf var det fullt nästan direkt efter att vi öppnat 
anmälningen. 

När Trelleborg stod på tur att arrangera vår tredje tävling 
var det över 100 anmälda men tyvärr fick vi ställa in denna 
precis som den planerade finalen, vi tar nya tag nästa år. 

MILJÖ- & BANSEKTIONEN
Sammansättning: Ordf. Lars-Göran Albrechtsson, Ingemar 
Månsson, Per Hansson (Miljöinspiratör), Göran Hansson, Mats 
Rosendahl, Adj Fredrik Seeger, SGF:s Bankonsulent, Adj Fredrik 
Olofsson, SGA, Lisbeth Wedin, styrelsens representant

Regionala Bansektionen har under året haft sammanträde 
vid 2 tillfällen, den 24 februari och 30 augusti. Vid mötet den 
24 februari hade vi nöjet att välkomna Björn Gustavsson 
från Östergötland Golfförbund, som var inbjuden för att 
berätta hur de gjort för att lyckas med introduktionen av 
Geo-On Course i Östergötlands distriktet. Dessvärre blev 
det allmänt stopp, med anledning av Covid-19 pandemin, 
för ”kundträffar” och övriga aktiviteter med fysiska träffar.

Mötet den 30 augusti kallade vi till enbart för att gå igenom 
vilket presentationsmaterial av Geo-OnCourse, som sektio- 
nen skulle presentera, på den planerade närvaron vid 
ordförandekonferens i oktober.

Vår bankonsulent som skulle framföra presentationen blev 
tyvärr hindrad att närvara p.g.a. risk för Covid-19 smitta i 
familjen. Vi ser fram emot bansektionens deltagande på 
ordförandekonferensen till våren.

REGEL- & HCP-SEKTIONEN
Sammansättning: Ordf. Tommy Schill, sekr Solveig Wennerholm, 
Anders Olén, Anders Persson, Jan-Christer Lofthagen, Adj. 
Bengt Carlsson, Lars B Lockrup, styrelsens representant

Tävlingsåret 2020 har varit ett mycket annorlunda år 
på grund av pandemin. Vi lyckades dock att genomföra 
en utbildningsdag för nya distriktsdomare och en 
utbildningsdag för distriktsdomare innehållande årligt 
regelprov. När året planerades hade vi 55 tävlingar 
att bemanna. Men sedan blev det ju ett totalt tävlings-
stopp fram till 1 juli. Efter det så kom tävlandet igång så 
smått och vi genomförde ett 30 tal tävlingar. Dock så fick 
ca 1/3 av domarkåren inte döma på grund av 70 års- 
gränsen, men vi lyckades sy ihop detta till slut. 

Vi har under året haft 5 st styrelsemöten och i oktober 
kunde vi genomföra en sk Nivå 1 Regelutbildning. Vidare 
har sektionen under året bistått klubbar och enskilda 
spelare i handicapfrågor.Sektionen har reviderat och 
godkänt samtliga klubbars Lokala Regler.

TÄVLINGSSEKTIONEN DAMER
Sammansättning: Ordf. Maria Stollenwerk, Irene Sten-lundh, 
styrelsens representant

Allt seriespel har legat nere under säsongen 2020 pg a 
Covid-19. Den 6 september kunde dock Skånskt Senior-
mästerskap Damer genomföras på PGA Sweden National:

D50
1. Christin Möller, Kristianstad GK
2. Catharina Månsson, Flommens GK
3. Marie Göthberg, PGA Sweden National

D60
1. Anki Andersson, Hinton Golf Club
2. Julli Jarlsbo, PGA Sweden National
3. Ann-Christin Lundberg, PGA Sweden National

Stort tack till PGA Sweden National som upplät sin bana 
till oss, och genomförde arrangemanget på ett mycket bra 
sätt.

Damernas Höstmöte arrangerades på Quality Hotel View 
i Malmö den 22 oktober. P g a ny spridning av Corona 
under hösten deltog endast ett 25 tal damer. 

TÄVLINGSSEKTIONEN HERRAR
Sammansättning: Ordf. Per Linderbert, Tomas Hjärne, Stefan 
Lewitas, Kent Martinsson, Leif Bågesjö, styrelsens representant

Seniorsektionen/Herrar, som ingår i Skånes Golfförbunds 
Tävlingssektion, har haft till uppgift att utveckla, samordna, 
administrera och genomföra tävlingsverksamhet för dis-
triktets seniorer samt genomföra resultatredovisning vid 
seriespel. 



I uppdraget ingår också att hålla Skånes Golfförbunds 
hemsida uppdaterad med uppgifter relaterade till sin egen 
sektions verksamheter samt bedriva utbildningar för att nå 
sektionens mål. Arbetet har, för att uppnå stimulans och 
engagemang, bedrivits genom total ansvarsfördelning av 
de förekommande aktiviteterna på Seniorsektionens fyra 
medlemmar. Seniorsektionen/Herrar, som är en homogen 
och väl fungerande grupp, har engagemang, kvalitet, 
professionalitet och tålamod som sina värdegrunder. 
Sektionsarbetet har fungerat på ett helt friktionsfritt 
utmärkt sätt och man har uppnått sektionens uppsatta 
målsättningar i alla delar trots ständiga förändringar av 
förutsättningarna under året som pandemin förorsakat. 

Våren 2020 präglades av flertalet omplaneringar för att 
möjliggöra ett seriespel. Emellertid blev tidsramen till sist 
alltför snäv för att kunna fullgöra en komplett tävling. Efter 
konsekvensanalyser gjorda av seniorsektionen av ett 
antal olika styrelseförslag till begränsat seriespel under 
hösten, beslutades att seriespelet 2020 skulle ställas in 
i sin helhet.
 
Seniorsektionen/Herrar har för sitt uppdrags genomförande 
under året, haft två protokollförda möten förlagda på olika 
golfklubbar i Skåne samt många, dock ej protokollerade, 
telefonkontakter i jämförelse med ett normalår. På grund 
av pandemin har inga kontaktmannakonferenser ägt rum.

Distriktsmästerskapet, DM, för Seniorer Herrar 2020
DM är en bruttotävling som kunde genomföras, pandemin 
till trots, med restriktioner i tävlingsvillkoren och antal 
deltagande ålderskategorier. För att få tävlingen mer 
attraktiv genomfördes även en nettotävling, vilket tidigare 
år visat sig vara lockande för många i likhet med i år. 

Plaketter tilldelades spelare på platserna ett till tre på 
tävlingsplatsen direkt efter utförd spelrond. Sidopriserna 
både för brutto- och nettotävlingarna fick distribueras som 
post till respektive pristagare i efterhand, vilket medförde 
en del logistiska problem men som ändå genomfördes på 
ett bra sätt med viss försening som vi inte kunde påverka. 

Tävlingen
Seniorsektionen genomförde, som årets enda tävling, 
DM för Herrseniorer. För tävlingen användes samma 
tävlingsvillkor som senaste år med mindre justeringar 
samt med tillägg av SGF utfärdade rekommendationer 
för tävlingar för den aktuella tidpunkten för året. 

Då ålderskategorierna H70 och H80 inte kunde medverka 
på grund av utgivna restriktioner spelades samtliga övriga 
kategorier, H22, H40, H50 och H60 på PGA National, 
som, som vanligt, genomförde tävlingen på ett mycket 
professionellt sätt. 

Tävlingen spelades den 4 oktober och var övertecknad. 
181 spelare var totalt anmälda varav 100 kunde delta, 
vilket gjorde att tävlingen fick väldigt bra startfält med 
hänsyn till hcp. Noterbart är att bästa resultat blev 64 
slag, 8 slag under par.

Snitthandicap för de olika kategorierna var:
H22 1,8
H40 0,9  
H50 2,6  
H60 5,5   

Vinnarresultat DM 2020
H22 Gustaf Backman Bokskogens GK  70 slag
H40 Peter Åström Bosjökloster GK 64 slag
H50 Michael Oderling Barsebäck G&CC 71 slag
H60 Anders Lerby PGA National 74 slag

Vi gratulerar alla vinnarna till de fina resultaten samt alla 
övriga pristagare.

Avslutningsvis 
Seniorsektionen/Herrar vill tacka alla Skånes golfklubbar 
som varit engagerade i årets planering av seriespelet. Vi 
återkommer med nya förhoppningar om seriespel och 
nya tag 2021 tillsammans. Vi riktar ett stort tack till PGA 
Sweden National som upplåtit sin bana och tjänster för 
genomförandet av årets Distriktmästerskap för Seniorer. 

Kontaktmännen förtjänar också ett särskilt omnämnande 
i detta sammanhang då de under stora delar av året 
bidragit med planering till framför allt seriespelet samt 
med den positiva inställningen man visat trots inställt 
seriespel. Seniorsektionen/Herrar ser fram emot 2021 
med stor entusiasm och förhoppning om att seriegolfen 
och DM kan genomföras som vanligt. 

PARAGOLFSEKTIONEN
Sammansättning: Ordf. Rikard Linde, Mas Helander, Lennart 
Kagan, Ann Jäderqvist, Lars Lindeberg, Krister Munther, Lisbeth 
Wedin, styrelsens representant

Sektionen har haft 8 telefonmöten under året. 

Aktiviteter 2020:
• ERFA- utbyte på Bosön med SGF
• Inomhustävling Lödde Indoor golf i januari
• Säsongstart dagläger Bosjökloster GK, 20 deltagare
• Utskick till alla golfklubbar om Paragolf
• Medverkat i olika projekt med Oxie GK, tillgänglig golf  
 och Reaction/Stroke
• Samarbetat med Sponsorer för att utveckla Skånes   
 Paragolftour
• 2 tävlingar på Skånetouren, 2 inställda pga Corona
• Dagläger våren på Bosjökloster GK, 20 deltagare
• Dagläger hösten på Eslöv GK, 26 deltagare
• Deltagit på nattgolftävling Malmö Burlöv GK med FIFH
• Besökt 2 nya klubbar Bedinge GK och Bosjökloster GK
• 4 Sverigetour tävlingar, 4-6 spelare/tävling

Skånetruppen har haft följande uppsättning:
Lars Lindeberg, Niklas Wiktor, David Schutsander, Patrick 
Bohlin, Henrik Ohlander, Richard Hof, Kjelle Gaude och 
Krister Munthe

SKÅNES GOLFFÖRBUND



INKLUDERINGSPROJEKTET
Sammansättning: Rickard Balcke, projektledare, Harro Peetoom

Golf för nya vänner 2020
Utmaningen 2020 har varit att hantera verksamheten med 
anledning av restriktionerna för pandemin. Vi bestämde 
oss därför för att agera på det vi kunde agera på, i första 
hand stötta de klubbar som redan var igång.

Med anledning av pandemin har Allmänna arvsfonden 
godkänt en utökning av den totala projektidén med 6 
månader inom befintlig budget.

Tomelilla, Örestad, Åkagården och Söderslätt är klubbar i 
Skåne om visat intresse och vill igång. Totalt är ett 20-tal 
klubbar igång, eller vill igång i hela Sverige.

Förutom Skåne, där Kävlinges verksamhet är värd 
ett extra omnämnande då det sker i samarbete med 
Svenska kyrkan, är Småland ett av de distrikt som visat 
mest intresse. Här fungerar också samarbetet med RF-
SISU-distriktet väl. 

Klubbrådgivarna från SGF har varit ett stort stöd i arbetet 
med att nå ut i klubbar och distrikt.

Även deltagarnas egna nätverk, bland annat Turkiska 
Akademiska Föreningen i Malmö med Kadir Colakoglu 
från Malmö Burlöv i spetsen, har spridit budskapet om 
golf till systerföreningar i Sverige. 

En solskenshistoria har vi också fått uppleva: Hussein 
Mustafa från Syrien, som provat golf på Ljunghusens 
GK och därefter fortsatt på Malmö Burlöv GK, har med 
vår hjälp kommit in på banarbetarutbildningen i Hvilan, 
Åkarp. Utbildningen är klar i mars och Hussein Mustafa 
ser fram emot säsongsarbete på någon klubb i Skåne – 
och fortsätta spela golf.  

Den stora utmaningen under året, förutom pandemin, har 
varit olika bedömningar av projektet, och därmed ansökan 
om ekonomiska medel, mellan RF-SISU-distrikten – och 
till och med inom desamma.



RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING PER 2020-12-31
Resultat för verksamhetsåret 2020 visar på ettresultat före avskrivningar om 430 tkr, vilket även är årets resultat efter 
avskrivningar och finansnetto. Det egna kapitalet uppgår till 1 603 tkr.     
      
Skånes Golfförbund har fått i uppdrag av Allmänna Arvsfonden att genomföra ett Inkluderingsprojekt under 3 år. Det 
startades upp den 1 juli 2018, men till följd av pandemin avslutas det först 2021-12-31. Totala ersättningen för projektet är 
3,7 miljoner kronor, vilket också beräknas motsvara de kostnader som kommer att läggas ner i projektet. Kostnaderna för 
projektet uppgår 2020 till 933 tkr. Motsvarande belopp har tagits upp i bokslutet under övriga intäkter.

Resultat och ställning 2020 2019 2018 2017 2016 2015 
(Belopp i tkr)
Intäkter 3334 5107 3129 2809 2558 2435
Resultat före avskrivningar 430 243 203 154 91 -165
Avskrivningar 0 0 0 0 0 0
Räntenetto 0 0 0 0,5 -0,5 -1
Årets resultat 430 243 203 154 90 -166
Balansomslutning 2073 1853 1546 916 709 634
Soliditet 77% 63% 60% 79% 80% 76%

Distriktets ekonomiska ställning är i balans och soliditeten har ökat med 14%. Exklusive inkluderingsprojektet är den 95%. 
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

RESULTATRÄKNING UTFALL 2019 BUDGET 2020 UTFALL 2020

Verksamhetens intäkter

Medlemsavgifter 1311 1220 1278

Bidrag 189 0 301

Direkta sektionsintäkter 2413 953 327

Övriga intäkter 138 48 495

Inkludering Allmänna Arvsfonden 1056 1376 933

Summa intäkter 5107 3597 3334

Verksamhetens kostnader

Direkta sektionskostnader -2038 -1051 -532

Personalkostnader -2004 -1607 -1929

Övriga verksamhetskostnader -822 -939 -443

Summa kostnader -4864 -3597 -2904

Resultat före avskrivningar 243 0 430

Avskrivningar 0 0 0

Räntenetto/Finansiella kostnader 0 0 0

Årets resultat 243 0 430
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