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Styrelsens sammansättning: Stefan Lindvall, ord- 
förande, Bo Matson, vice ordförande, Irene 
Stenlundh, Leif Bågesjö, Louise Friberg, Jörgen 
Gullstrand
 

Återigen fick vi ett golfår som inte riktigt var sig likt 
men trots detta kunde vi genomföra merparten av 
våra planerade aktiviteter. Seriespelet för junior/
elit och damer spelades, men seriespelet för herrar 
kunde för andra året inte genomföras. Detta skapade 
en intäktsförlust för Distriktet, men kompensation eko-
nomiskt för detta kom från Riksidrottsförbundet. Det 
verkade som att vi var det enda distriktet som begärde 
corona kompensation, och det är ju glädjande att de 
andra 20 distrikten i Sverige kunde genomföra full 
verksamhet. Vårt seriespel startar ju redan i april vilket 
vi är ensamma om i Sverige och att spela reducerat 
seriespel har inte varit aktuellt.

Ekonomi
Vårt resultat för 2021 blev ett överskott på ca 
144.000 SEK vilket då inkluderar bidraget från Riks-
idrottsförbundet. Vårt inkluderingsprojekt som helt fin-
ansierades av Allmänna Arvsfonden avslutades 2021, 
och i skrivande stund finns det ingen information om 
hur detta kan fortsätta och styrelsen har inte för avsikt 
att budgetera för detta projekt i framtiden.

Styrelsemöten
Styrelsen har haft 6 protokollförda möten, de flesta 
digitala men det sista för året var fysiskt och då på 
RUFF i Helsingborg, och mötet avslutades med en 
golfmatch på golfdatorer, en övning som kan rekom-
menderas.

Vår- och Höstårsmötena
Vårmötet hölls digitalt men Höstmötet fysiskt med 
SGF:s Idrottsansvarige Marcus Norrman som före-
dragshållare. Att diskutera idrottsfrågor gav mersmak 
och vi kommer därför på vårmötet 2022 fortsätta med 
denna diskussion.

Året som gått
2021

Möten med SGF
Vi har varit digitalt närvarande på 4 möten med SGF 
under året som gått inkl. Förbundsmötet i april. En 
fråga som diskuterats flitigt är samverkan mellan SGF/ 
GDF/RF-SISU. Dialogen med RF-SISU har inte varit 
den bästa genom åren, men nu görs stora ansträng-
ningar att förbättra detta. 

Att tränga igenom en organisation som är präglad av 
kollektiv idrott kräver aktiv information och detta har 
SGF påbörjat. RF-SISU är idrottsrörelsens samlade 
organisation med uppgift att utveckla och leda idrotts- 
rörelsen i gemensamma frågor nationellt och inter-
nationellt. SISU är studieförbundet.

Stefan Lindvall
Ordförande Skånes Golfförbund



JUNIOR-/ELITSEKTIONEN

Sammansättning: Markus Svensson, Stefan Kamper 
Johnson, Julia Wennerlund, Lucas Schultz, Stefan 
Nilsson, Tommy Olsson, Kaj- Åke Johansson, Stefan 
Hansson, Therés Larsson,Johnny Neldeborn, Peter 
Hanson, Richard Åkesson, Louise Friberg, Niclas 
Emmertz, Per Ewers, Andreas Ring, Martin Olsson, 
Linda Åhman Persson, Rui de Sousa, Joakim 
Gustavsson 

Sektionens verksamhetsmål och syfte är att 
utveckla juniorverksamheten i Skåne. Detta har 
vi gjort genom att erbjuda olika attraktiva tävlingar 
och träningar för såväl elit som bredd och för 
både pojkar och flickor. Vi har genomfört läger, 
träningsdagar och tävlingar under säsongen. Det 
blev en sen start pga. rådande pandemi och restrik-
tioner, men vi ställde om i stället för att ställa in. I 
sektionen är vi 20 aktiva som har hjälpts åt för att 
genomföra alla våra junioraktiviteter i distriktet. 

YouTube – Digitala träffar
Då pandemin satte stopp för fysiska möten startade 
vi digitala träffar och sände live via YouTube. Vi har 
haft olika teman och gäster som varit med i våra 

program och även genomfört en ledare/föräldra-
utbildning digitalt. Med över 3000 visningar och 
10 program har det varit en succé som vi även 
fortsätter med 2022.

SPELUTVECKLING
Träning där vi är sammankallande och bjuder in 
alla spelare i Skåne till våra aktiviteter.

Future Golf Boys (10 - 21 år)
Vi genomförde fyra träffar med start den 2 juli och 
en gemensam spelavslutning på Landskrona GK. 
Första träffen var på Rönnebäck, andra träffen på 
Tomelilla och tredje träffen på Landskrona. Totalt 
var det 25 spelare som var med på träningarna. 

På spelavslutning var det Ryder Cup-tema. Där 
spelade vi med Game Book som var mycket upp-
skattat av både spelare såväl som föräldrar.

Future Golf Girls (10 – 21 år)
Vi genomförde fyra träffar med start den 2 juli och 
en gemensam spelavslutning på Landskrona GK. 
Första träffen var på Vasatorp, andra träffen på S:t 
Arild och tredje träffen på Tomelilla GK.
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Totalt var det 16 spelare som var med på träning-
arna. På spelavslutning var det Ryder Cup-tema 
precis som för Golf Boys.  

Future Golf Mix (13 – 21 år) - nyhet
Vi startade en ny grupp för de som kommit lite 
längre i sin golf och gjorde en MIX grupp som 
var mycket uppskattad. Även här genomförde vi 
fyra träffar med start den 2 juli och en gemensam 
spelavslutning på Landskrona GK. Första träffen 
var på S:t Arild andra träffen på Landskrona 
och tredje träffen på Hinton GC.  Totalt var det 
26 spelare som var med på träningarna. På 
spelavslutning var det Ryder Cup-tema där alla var 
med på Landskrona GK.

Future Golf Camp (13 - 14 år)
Vi genomförde även ett läge rpå Örestads GK den 
25 september. Vi blev 10 spelare och 2 ledare som 
berättade om Swedish Golf Teams Supercamp. 
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 spel på Örestads GK. 

SGF Supercamp
Vårt distrikt fick skicka 24 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 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. Vi från distriktet 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 i stället för att ställa in. När vi väl fick grönt ljus 
startade tävlingarna i juli.

Lilla Scrambleligan (7 - 13 år)
En stor ökning med hela fjorton anmälda lag i år 
som spelade denna lättsamma tävling. Lagen 
bestod av 3–4 spelare som spelar scramble på 
korthålsbanorna. Efter varje träff bjöd vi på korv 
och glass till spelarna och alla vinnarna fick en liten 
pokal som var mycket uppskattat. Avslutningen i år 
var på Glumslövs GK.

Lilla Skånemästerskapen (7 - 12 år)
Den första riktiga tävlingen för våra minsta juniorer 
även här ökade vi deltagandet till hela fjorton 
lag som kom till Örestad och gjorde upp om Lilla 
SM.  Spelformen var 4-mannalag där de tre bästa 
resultaten räknades. Det segrande laget blev till slut 
Trelleborgs GK. Alla lagen var mycket nöjda med 
tävlingen, korthålsbanan och den goda lunchen 
som vi bjöd på till både spelare och lagledare.



Matchligan (7 – 16 år)
En av våra mest uppskattade tävlingar där vi 
fortsätter med matchspel. I olika grupper med både 
fem lag delades klubbarna in i olika regionala om-
råden. Totalt var det 40 lag som spelade och tog 
sig vidare till olika delfinaler. Finalspelet gick på 
Vellinge där det segrande laget kom ifrån Vellinge. 
Precis som i fjol fick alla i det vinnande laget ett par 
My Joys från Foot Joy och en fin pokal.

Juniorserien (13 – 21 år)
Vi spelade match i årets juniorserie och inled-
ningsvis fick vi även begränsa åldern till 19 år 
pga. av de särskilda restriktionerna från RF och 
SGF. Det blev mycket lyckat med matchspel och 
det segrande laget blev Ljunghusen som vann på 
Sjöbo GK och hann precis färdigt innan mörkrets 
inbrott. Ljunghusen arrangerar därmed finalen 
2022. Totalt var det 39 lag anmälda och även 4 lag 
från Blekinge var med i vår nya Juniorserie.

JSM Klubblag
Vi arrangerade detta första gången utanför vår juni- 
orserie. Spelplatserna blev Vasatorp och på Abbe-
kås. Våra lag som gick vidare från Skåne blev till 
slut Ljunghusen, Abbekås och Vasatorp. Totalt var 
det 10 lag som spelade JSM Klubblag i distriktet.

 
Poängjakten (7 – 21 år)
Vi vill uppmuntra till mer golfspel på våra banor för 
våra juniorer och startade en ny Poängjakt med 
en Landskapskamp i pris till de 4 flitigaste killarna 
och tjejerna i distriktet. Denna final spelas på PGA 
Sweden National i april och då möter vi Småland 
och Värmlands flitigaste spelare i en Ryder Cup 
liknande match. Totalt var det 29 spelare som var 
med i vår poängjakt 2021.

Rookie Touren (13 – 21 år)
4 tävlingar räknades i år pga. av pandemin och 
våra restriktioner. Finalen spelades på Tomelilla 
och vinnarna belönades även i år med pokal och 
varsitt par My Joys från Foot Joy som var mycket 
uppskattat. Vi hade totalt 287 deltagare på Rookie 
Touren 2021.

 
Slaget om Skåne Race to Bokskogen (13 – 21 år)
Vår stora Elit juniortävling som är uppskattad med 
finalspel och som ger SGF golfranking till alla del-
tagare. I år så skapade vi ytterligare en klass – 
Future med samma upplägg som i Elitklassen. 

Årets finalbana blev Bokskogens GK och vi bodde 
på Quality Hotel View i Malmö och Mårtenssons 
Trafikskola kom med sin buss och skjutsade oss 
fram och tillbaka.  På hotellet hade vi även med 
oss Ludde Åberg och Peter Hanson via Zoom som 
svarade på killarnas och tjejernas frågor. Med fulla 
startfält i bägge klasserna var detta en succé som 
vi kommer att fortsätta med även 2022. Totalt var 
det 970 deltagare i våra 12 deltävlingar och finalen 
2021.

Junior Vintertour – nyhet 
Vi arrangerade en Vintertour för våra juniorer som 
vill spela även på hösten och vintern. Vi ville skapa 
fler tävlingstillfällen och arrangerade 5 deltävlingar 
med finalspel på Öresunds GK. Totalt har vi haft 
220 deltagare och bara behövt ställa in en tävling 
pga. av vädret. Detta har varit mycket uppskattat 
och vi kör även vidare med detta koncept på våren 
2022.

Slaget om Sverige – Indoor Tour – nyhet
I samarbete med Trackman, Golf Store och 
Stockholms GDF arrangerade vi en ny inom-
hustävling. Med 129 deltagare har detta varit en 
succé. 5 deltävlingar med kval till final som spelas 
den 20/3 2022 där Skånes 10 bästa spelare i de 
olika klasserna (Elit, Future och Rookie/First) får 
vara med och möta Stockholm och Göteborgs 
finalister.

Teen Tour finalen - Trummenäs
Med 30 skånska finalister var vi på plats och 
hejade på våra skånska talanger. Alla spelarna fick 
ett Skåne Kit med bollar, peggar, handskar, bollar 
och keps som var mycket uppskattat av spelarna. 
Vi träffade även föräldrarna som var på plats som 
tyckte detta initiativ var mycket bra att vi var på 
plats. Nästa år är finalen i Göteborg och då tänker 
vi även vara på plats om det är möjligt. 

 
Triangelmatchen (13 – 15 år)
Vi spelade på Landskrona GK och bodde på 
Öresunds hotell. Laget bestod av våra 12 spelare 
som inte gått vidare till Teen Cupp riksfinalen utan 
belönas med att vara med på vår Triangelmatch 
mot Göteborg och Stockholm. Efter en tuff inledning 
spelade våra skånska killar och tjejer upp sig 
och vann många matcher sista dagen. Segrande 
även i år blev Göteborgs GDF före Skåne och 
Stockholms GDF. Nästa år är det Göteborg som 
arrangerar finalen på Öijareds GK. 
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Juniorpanelen
Hur ska framtidens golfklubbar se ut och vad vill 
egentligen juniorerna ha för att trivas på klubben? 
Hur ser en juniorvänlig klubb ut? Med dessa frågor 
startade vi en juniorpanel som fick möjligheten 
att testa olika klubbar och träningsområden. Vi 
har varit på olika anläggningar och testat den 
senaste tekniken både på rangen och inomhus. 
Studiebesöken har resulterat i att våra klubbar 
runtom i Skåne fått visa upp sin juniorvänliga sida. 
Detta kommer vi att fortsätta med under 2022.  

Junior Elit Sektionen
Stefan Nilsson

MILJÖ- OCH BANSEKTIONEN
Sammansättning: L-G Albrektsson, G Hansson, 
P Hansson, I Månsson och M Rosendahl, samt 
Adjungerade F Seger SGF och F Olofsson SGA

Med anledning av Corona och regelverket därtill, har 
sektionen/SGF endast  kunnat genomföra en Erfa- 
träff i november på Örestads GK. Där visades 
resultatet av den pågående ombyggnaden av 
greenerna.

Våra 4 interna möten har varit utbildning av sek-
tionens ledamöter, för att ge sektionen insikt i hur 
GEO fungerar. Sektionen har under hösten försett 
klubbarna med informationsmaterial om GEO, dels 
på Höstkonferensen och dels via brev till klubbarna. 
Detta för att underlätta den kommande lanseringen, 
som kommer under våren, som studiecirkel till-
sammans med SGFoch SISU.

LG Albrektsson
Ordförande Bansektionen

REGEL- OCH HCP-SEKTIONEN
Sammansättning: Ordf. Tommy Schill, Sekr. Solveig 
Wennerholm, Anders Olén, Anders Persson, Jan-
Christer Lofthagen, Adj. Bengt Carlsson

Även golfåret 2021 har påverkats av pandemin. 
Vi har därför inte kunnat träffas som vi vill. Vi har 
haft en träff för tilltänkta Distriktsdomare och två 
utbildningsdagar för Distriktsdomare. Årets Distikts-
domarprov genomfördes digitalt. Av årets planerade 
64 Domaruppdrag kunde ca 40 till slut genomföras.
Vi har under året haft 5 st möten, men har tyvärr 
inte kunnat genomföra några andra Regel- eller 

Tävlingsledarutbildningar på grund av restriktioner. 
Sektionen har reviderat och godkänt samtliga 
klubbars Lokala Regler. Vidare har sektionen under 
året bistått klubbar och enskilda spelare i Handicap-
frågor.

Tommy Schill
Ordförande

TÄVLINGSSEKTIONEN DAMER
Sammansättning: Irene Stenlundh, ordförande, 
Christin Gustafsson

2021 började med strängare sanktioner för Covid-19. 
Det såg ut som att även seriespelet för 2021 skulle 
bli inställt. Under våren lättade läget lite. När vi såg 
att det fanns en möjlighet att efter den 1:e juni skulle 
det bli möjligt med tävlingsspel, gick frågan ut till de 
arrangerande klubbarna som hade ett seriespel före 
1:e juni, om de har möjlighet att flytta sin omgång till 
hösten. Detta fungerade till 100%. Ett stort TACK till 
alla inblandade på klubbarna som gjorde det möjligt. 

Restriktionerna försvann och seriespelet blev inten-
sivt med många glada damer och med de flesta 
omgångarna under hösten. Totalt spelade 192 lag. 

Skåneserien uppdelad i 3 regioner (Nord, Syd 
och Mitt) och varje region i 3 handicapkategorier:
88 lag i 32 omgångar. En final i respektive region 
spelades med totalt 26 lag.
D22 bestod av 8 lag och spelade 3 omgångar
D50 bestod av 14 lag och spelade 3 omgångar
D60 bestod av 26 lag i två divisioner och spelade 3 
omgångar i varje division
D70 bestod av 20 lag i två divisioner och spelade 3 
omgångar i varje division
Foursome Open bestod av 13 lag och spelade 3 
omgångar
Foursome hcp bestod av 23 lag och spelade 3 
omgångar i varje division

DM spelades på Öresunds GK tillsammans med 
herrarna. Deltagandet var inte så stort, totalt 9 
anmälda som spelade i tre kategorier. Resultatet 
blev:
D22 Vinnare:  Tina Ovlund,  Rya GK
D50 Vinnare:  Britt Bergfors,  Vasatorp GK
D60 Vinnare: Marie Göthberg, PGA Sweden   
 National

Damsektionen
Irene Stenlundh



TÄVLINGSSEKTIONEN HERRAR
Sammansättning: ordförande Per Linderbert, sekre-
terare Kent Martinsson samt Stefan Lewitas och 
Tomas Hjärne. I och med Pers och Kents avgång 
från sektionen rekryterades tre nya med-lemmar, 
Joakim Gyllin, Fredrik Johansson, Patrik Johansson. 
       
Seniorsektionen Herrar, som ingår i Skånes 
Golfförbunds Tävlingssektion, har haft till uppgift att 
utveckla, samordna, administrera och genomföra 
tävlingsverksamhet för distriktets seniorer samt 
genomföra resultatredovisning vid seriespel. I upp-
draget ingår också att hålla Skånes Golfförbunds 
hemsida uppdaterad med uppgifter relaterade till 
sin egen sektions verksamheter samt bedriva utbild-
ningar för att nå sektionens mål.  

Arbetet har, för att uppnå stimulans och engage-
mang, bedrivits genom total ansvarsfördelning av 
de förekommande aktiviteterna på sektionens fyra 
medlemmar. Sektionen, 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.  

Likt 2020 präglades 2021 av flertalet omplaneringar 
för att möjliggöra ett seriespel men tyvärr blev åter- 
igen tidsramen för snäv för att kunna fullgöra serie-
spelet alla omgångar vilket resulterade i, efter sam-
råd med styrelsen, att seriespelet 2021 ställdes in i 
sin helhet.  

Sektionen har för sitt uppdrags genomförande under 
året, haft tre protokollförda möten fördelade på två 
digitala samt en fysisk träff på Öresunds GK samt en 
jullunch på Röstånga Gästgiveri. På grund av pande- 
min har inga kontaktmannakonferenser ägt rum. 

I samband med sektionens årliga jullunch välkom-
nades sektionens tre nya medlemmar och samtidigt 
avtackades Per Linderbert och Kent Martinsson för 
deras insatser under årens lopp. 

Distriktsmästerskapet, DM, för Seniorer Herrar 2021 
DM är en bruttotävling som kunde genomföras,   
pandemin till trots, med restriktioner i tävlings- 
villkoren 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. 

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. 

Glädjande nog kunde, tack vare idogt arbete av ett 
antal ambassadörer, genomföras med bra och starkt 
startfält på Öresunds GK som för övrigt visade upp 
en bana i fantastiskt skick vädrets makter till trots. 

Tävlingen spelades för H22/40/50 den 2 oktober; 
H60/70/80 den 3 oktober. 

H22     11 anmälda 
H40    15 anmälda 
H50    19 anmälda 
H60    14 anmälda 
H70    10 anmälda 
H80    12 anmälda
Totalt    81 anmälda* 
*varav 3 RTD, 2 NS, 1 DQ
 
Vinnarresultat DM 2021
H22  Oliver Jacobsson  69 slag 
 Söderåsens Golfklubb
H40  Emil Dahlberg  68 slag
 Trelleborgs Golfklubb
H50  Stefan Lewitas  71 slag
 Barsebäck Golf
H60  Jonas Blomberg 73 slag
 Barsebäck Golf
H70  Anders Larsson  74 slag
 Vasatorps Golfklubb
H80 Torbjörn Löhr  81 slag
 Båstad Golfklubb
  
Vi gratulerar alla vinnarna till de fina resultaten samt 
alla övriga pristagare. 
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Avslutningsvis  
Seniorsektionen Herrar vill tacka alla Skånes 
golfklubbar som varit engagerade i årets planering 
av seriespelet. 
 
Vi riktar ett stort tack till Öresunds GK som upplåtit 
sin bana och tjänster för genomförandet av årets 
Distriktmästerskap för Seniorer samt SP Chark för 
som vanligt bra service vid leverans av priser.
  
Kontaktmännen förtjänar också ett särskilt om-
nämnande 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.  

Extra hedersomnämnande skickas också till Per 
Linderbert, som så framgångsrikt ansvarat för 
sektionens arbete under 10+ år, samt till Kent 
Martinsson, som under många år skött serie-
indelningen. 

Seniorsektionen Herrar ser fram emot 2022 med 
stor entusiasm och förhoppning om att seriegolfen 
och DM kan genomföras som vanligt. 

Stefan Lewitas 
Ordförande 
Seniorsektionen Herrar

 PARAGOLFSEKTIONEN
Sammansättning: Rikard Linde ordf, Lennart Kagan, 
Krister Munther, Lars Lindeberg, Mats Helander, 
Ann Jäderkvist, Jörgen Gullstrand 

Aktiviteter
•  Haft 11 teamsmöte under året
•  Tyvärr började inte säsongen förrän mitten på   
 Juni!
•  ERFA möte med SGF och de olika distrikten i   
 Sverige ( Feb)
•  Uppstartsläger på Öresunds Gk
•  3 tävlingar på Skånetouren
•  Träningar med FIFH på Malmö Burlöv gk varje  
 vecka
•  Stenson Paragolf camp i Malmö. Prova på dag  
 för yngre tonåringar
•  Parasport Sverige, haft prova på verksamhet i   
 Malmö
•  Utskick till alla Skånska golfklubbar om vår   
 verksamhet
•  Träningar med Skånetruppen på olika klubbar

Paragolf tour syd (distriktstävlingar med Små-
land och Blekinge) 3 tävlingar varav 2 med över-
nattning, Hässleholm och Karlshamn

Rikard Linde
Ordförande



RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING PER 2021-12-31
Resultat för verksamhetsåret 2021 visar på ett resultat före avskrivningar om 144  tkr,  vilket även är årets resultat efter 
avskrivningar och finansnetto. Det egna kapitalet  uppgår till 1 744 tkr. 
      
Skånes Golfförbund har fått i uppdrag av Allmänna Arvsfonden att genomföra ett Inkluderingsprojekt under 3 år. Det star-
tades upp den 1 juli 2018, men till följd av pandemin avslutades det först 2021-12-31. Totala ersättningen för projektet är 
3,7 mkr. Trots förlängningen kommer 257 tkr att återbetalas i samband med slutredovisningen. Kostnaderna för projektet 
uppgår 2021 till 1 166 tkr. Motsvarande belopp har tagits  upp i bokslutet under övriga intäkter.

Resultat och ställning 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
(Belopp i tkr)
Intäkter 4 090  3 333  5 107  3 129  2 809  2 558 
Resultat före avskrivningar 144  430  243  203  154  91 
Avskrivningar 0 0 0 0 0 0
Räntenetto 0  0  0  0  1  -1 
Årets resultat 144  430  243  203  154  90 
Balansomslutning 2 232  2 073  1 853  1 546  916  709 
Soliditet 78% 82% 63% 60% 79% 80%

Distriktets ekonomiska ställning är i balans och soliditeten ligger på en hög nivå.  Exklusive inkluderingsprojektet är den 
91%. Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.     

RESULTATRÄKNING UTFALL 2020 BUDGET 2021 UTFALL 2021

Verksamhetens intäkter

Medlemsavgifter 1278 1496 1494

Bidrag 301 50 115

Direkta sektionsintäkter 326 1192 691

Övriga intäkter 495 60 624

Inkludering Allmänna Arvsfonden 933 1472 1166

Summa intäkter 3333 4270 4090

Verksamhetens kostnader

Direkta sektionskostnader -531 -1013 -879

Personalkostnader -1929 -2169 -2526

Övriga verksamhetskostnader -443 -1088 -541

Summa kostnader -2903 -4270 -3946

Resultat före avskrivningar 430 0 144

Avskrivningar 0 0 0

Räntenetto/Finansiella kostnader 0 0 0

Årets resultat 430 0 144
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