VARSÅGOD! Här är vår förenings årsredovisning.
I årsredovisningen kan du läsa om föreningens ekonomi och fastighet. Styrelsen redogör för
vad som hänt under det gångna året och vad som planeras för kommande år.
Årsredovisningen ger dig insyn i föreningen. Den visar föreningens ekonomiska ställning
och resultatet för verksamhetsåret. Ta gärna en stund och läs igenom den.
Årsredovisningen är den redovisning styrelsen lämnar över efter ett avslutat räkenskapsår
och som behandlas vid föreningsstämman. Den skall också skickas in till Bolagsverket.
Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och
noter.
Förvaltningsberättelsen
Redogörelse av verksamheten i form av text och tabeller.
Resultaträkningen
Visar föreningens samtliga intäkter, kostnader och ekonomiska resultat för räkenskapsåret.
Överstiger intäkterna kostnaderna blir mellanskillnaden vinst. Vid omvänt förhållande
uppstår förlust. Styrelsen föreslår för föreningsstämman hur årets resultat ska disponeras.
Balansräkningen
Visar föreningens samtliga tillgångar och skulder samt eget kapital vid sista dagen i
föreningens räkenskapsår. Föreningens tillgångar består av anläggningstillgångar (t.ex.
fastigheter, inventarier samt finansiella tillgångar och omsättningstillgångar som likvida
medel och kortfristiga fordringar). Under eget kapital redovisas olika fonder samt disponibla
vinstmedel eller ansamlad förlust.
Revisionsberättelse
Här uttalar sig revisorn om årsredovisningen, förvaltningen och om styrelsens förslag till
användande av överskott eller täckande av underskott, samt om han/hon anser att
föreningsstämman bör bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
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ÅRSREDOVISNING
BOSTADSFÖRENINGEN
TRYGG UPA
Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2018.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, ge
förslag på föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska
medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget
som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre
underhåll ska enligt stadgarna vara minst 0,3% av taxeringsvärdet för föreningens fastighet,
men anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Föreningen ska verka enligt
självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder.
• Föreningen har en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2018 och 2038.
• Föreningen hade vid verksamhetsårets slut lån på knappt 3,1 miljoner kr.
• Årsavgifterna planeras vara oförändrade år 2019.
Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa längre fram i
förvaltningsberättelsen.

Föreningens ändamål
Föreningen, vars firma är Bostadsföreningen Trygg u p a, har till ändamål att främja
medlemmarnas ekonomiska intressen genom att huvudsakligen för sina medlemmar
tillhandahålla bostadslägenheter inom Norrköping. Bostadslägenhet är den bostad i
föreningen som en medlem har på grund av en upplåtelse.

Grundfakta om föreningen
Bostadsföreningen hade sitt konstituerande möte 1927-03-09 och registrerades
1927-12-10. Föreningens nuvarande stadgar registrerades 2018-09-04 hos Bolagsverket.

Styrelsen
Styrelseledamöter väljs på två år, medan suppleanter väljs för ett år. Styrelsen har haft
följande sammansättning sedan förra årsstämman:
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Jan-Åke Jonsson
Tua Steiber
Lena Broberg
Anna Arvidsson
Margreth Kennryd

Ordförande
Vice ordförande
Ekonomiansvarig
Sekreterare
Fastighetsansvarig

Lars Andåker
Karolin Hamnér
Patrik Månsson

Suppleant
Suppleant
Suppleant

Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande
ledamöter i styrelsen:
Tua Steiber, Lena Broberg, Margreth Kennryd
Styrelsen har under året avhållit sju (7) protokollförda sammanträden.

Revisorer
Fredrik Jonasson
Eric Esbjörnsson
Birgitta Meyer
Robert Malmsborg

Ordinarie extern (Cent Företagsutveckling AB)
Suppleant extern (Cent Företagsutveckling AB)
Ordinarie intern
Ordinarie intern

Valberedning
Lisa Hammar
Inger Lilja
Jan Arvidsson

Sammankallande

Stämmor
Ordinarie föreningsstämma hölls 2018-04-26.

Fastighetsfakta
Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan:
Fastighetsbeteckning

Förvärv

Kommun

TIMMERMANNEN 12

1928

Norrköping

Fullvärdesförsäkring finns via Länsförsäkringar.
I försäkringen ingår kollektivt bostadstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för
styrelsen.
Uppvärmning sker via fjärrvärme.
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Byggnadsår och ytor
Fastigheten bebyggdes 1927-1928 och består av ett flerbostadshus.
Värdeåret är 1928.
Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet 4421 m2, varav 3079 m2 utgör
lägenhetsyta och 88 m2 utgör lokalyta fördelat på två hyreslokaler.

Lägenheter och lokaler
Föreningen upplåter 42 bostadslägenheter och 2 hyreslokaler.

Lägenhetsfördelning
25

Antal lägenheter

20

15

10

5

0

1 rok

2 rok

3 rok

4 rok

5 rok

6 rok

Verksamhet i hyreslokalerna

Yta

Löptid

Frisör
Skrädderi

33 m2
55 m2

Tills vidare
Tills vidare

Föreningen är frivilligt momsregistrerade avseende verksamhetslokaler.

Teknisk status
Föreningen följer en underhållsplan som gäller från 2018 och sträcker sig fram till 2038.
Underhållsplanen uppdaterades senast 2017-05-29.
Eon kontrollerade fjärrvärmeanläggningen i januari och konstaterade att den fungerar bra.
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Anticimex genomförde i april en energibesiktning av fastigheten.
Norrköpings Högtrycksspolning, NHS, spolade stammarna i fastigheten i maj.

Nedanstående underhåll har utförts eller planeras:
Utfört underhåll
Spolning av stammar

Planerat underhåll

År

Kommentar

2018

År

Trappstegen utanför portarna

2019

Från 2017 framflyttade måleriarbeten

2019

Målning av lägenhetsdörrar

2019

Målning av portarna

2019

Kommentar
Flera av trappstegen har skador som
behöver åtgärdas.
Måleriarbeten som enligt
underhållsplanen skulle ske 2017 men
vid besiktning visade sig hålla
ytterligare två år
De originaldörrar som är kvar bättras
i samband med målning av
säkerhetsdörrar

Förvaltning
Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal.
Avtal

Leverantör

Trädgårdsskötsel
El, nät och kraft
Fjärrvärme
Styr- och reglerutrustning för värme
Vatten
Renhållning
Kabel-TV
Brandskydd
VVS
Ventilation, filterbyten och OVK
Försäkring
Låsservice
Styrelserådgivning

TESÅB Fastighetsskötsel AB
Eon
Eon
Schneider Electric
Norrköping Vatten och Avfall AB
SUEZ Recycling
ComHem
Kidde Sweden AB
Östergötlands Fastighetsservice AB
Norrköpings Sotning & Ventilation AB
Länsförsäkringar
Lås & Nycklar
Bostadsrätterna
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Föreningens ekonomi
Föreningens ekonomi och likviditet är god. Föreningen hade vid årsskiftet 2018/2019 lån på
3 092 175 kr.

Händelser under året
2018 har varit mindre händelserikt än föregående år för föreningen. Ett flertal besiktningar
och kontroller i fastigheten har genomförts, t.ex. plåt- och måleriarbeten. Alla portar har
besiktigats och justerats för att fås fungera bättre. Spolning av fastighetens stammar
genomfördes under våren och i samband med det informerades alla medlemmar om hur vi
kan hjälpas åt med att undvika att fettrester fastnar på insidan av rören.
I början av året bjöd valberedningen in till en träff över en bit mat för nya medlemmar.
Syftet med träffen är både att informera våra nyinflyttade om föreningen och att lära känna
dem och deras talanger som kan komma föreningen tillgodo.
Den åtgärd som möjliggör för Postnord att dela ut posten i postboxar istället för direkt till
lägenheterna, genomfördes i månadsskiftet april/maj. Postboxarna installerades i
trädgårdshuset i slutet av mars och i maj började Postnord att dela ut post i boxarna. De
föreningsmedlemmar som fyllt 80 år får fortfarande sin post utdelad till lägenheten. Allt
tyder på att det varit en smidig övergång och att det fungerar väl med postboxar.
En fråga som påbörjades under 2017 som ägnades mycket uppmärksamhet under 2018 är
säkerhetsdörrarna. Under året har de som valt att byta ut originaldörrarna till
säkerhetsdörrar fått det utfört. Dessvärre har många fel uppstått och efterspelet tagit god
tid på sig. Dörrbytet är i skrivande stund inte helt slutfört då bl.a. målning av dörrarna
återstår.
På rekommendation av branschorganisationen Bostadsrätterna och enligt information på
årsstämman beslutade styrelsen att det inte ska finnas extranycklar till lägenheterna
tillgängliga för styrelsen. Under sensommaren delades därför extranycklarna tillbaka ut vid
två separata möten till medlemmarna. De nycklar som inte hämtades destruerades i
september. Nu finns endast en huvudnyckel kvar, dock ej hos föreningen utan hos låssmed.
Cylindern i dörren till relaxen i källaren är bytt för att kunna fungera med lägenhetsnyckeln.
Christer Forssén föreslog att styrelsen skulle undersöka möjligheten till att sätta solceller på
fastighetens tak och på så sätt producera fastighetens egen el. Eon kontaktades och
besökte oss i september för att undersöka möjligheterna. Tyvärr visade offerten att vårt tak
inte är särskilt väl ägnat för solceller. En stor del av takytan går inte att använda p.g.a.
snöskyddet som sitter mitt på taket. Det gör att antalet kvadratmeter som kan användas till
solceller är för lågt, vilket i sin tur innebär att elproduktionen blir för låg i förhållande till
investeringskostnaden. Detta innebär att förutsättningarna inte är tillräckligt bra för att gå
vidare med projektet.
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Under året har försök till att få till en bra lösning för att renovera trappstegen utanför
portarna gjorts. Det visade sig vara en dyrare åtgärd än förväntat. Dock kvarstår behovet
och beräknad kostnad för åtgärden finns med i budgeten för 2019.
Årsmötet 2018 beslutade, i enlighet med förslag från valberedningen, att byta extern
revisor. Årsmötet beslutade också att föreningen skulle förändra den ekonomiska
förvaltningen på så sätt att tjänsten ska köpas externt. Styrelsen fick i uppdrag att påbörja
förändringen under 2018. På årets sista styrelsemöte valde styrelsen Smedjan
Ekonomikonsult AB som utförare av tjänsten. Överlämning från Lena Broberg, föreningens
mångåriga ekonomiansvariga, påbörjades en månad senare.

Medlemsinformation
Medlemslägenheter: 42 st
Överlåtelser under året: 3 st
Beviljade andrahandsuthyrningar: 1 st
Vid köp av lägenhet betalar köparen inträdesavgift till föreningen, såvida denne inte redan
är medlem i föreningen. Inträdesavgiftens storlek regleras av stadgarna och är 1% av
köpesumman för lägenheten.

Under verksamhetsåret har dessa tre (3) överlåtelser skett;
Lghnr

Adress

Säljare

Köpare

13
37,38

Petter Swartzgatan 6C
Lidéngatan 4D

Malin Svahn & Olof Carlstein
Linnéa Sandler

51,52

Lidéngatan 4B

Kristina & Jan Svensson
Ole Grönning & Johanna
Björklid
Sara Grubisic & Mikael
Kasunic

Jessica Stålnacke & Anton
Persson
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Flerårsöversikt
Nyckeltal

2018

2017

2016

2015

Årsavgift/m2 bostadsyta
Hyror/m2 hyresyta
Belåning/m2 bostadsyta
Drift- och underhållskostnad/m2 totalyta
Räntekostnader/m2 totalyta
Soliditet (%)
Resultat efter finansiella poster (tkr)
Nettoomsättning (tkr)

458
1 227
1 004
282
12
36%
- 30
1 594

458
1 227
1 132
255
11
33%
47
1 568

458
1 227
1 211
236
12
28%
151
1 609

458
1 227
1 226
226
16
28%
186
1 598

Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 4421 m2 totalyta varav 3079 m2 bostäder och 88 m2
hyreslokaler.

Resultatdisposition
Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat
Årets resultat efter finansiella poster
Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar
Summa balanserat resultat

1 251 657 kr
- 30 438 kr
- 75 279 kr
1 145 940 kr

Styrelsen föreslår följande disposition:
Att i ny räkning överförs

1 145 940 kr

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och
balansräkning med noter.
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Resultaträkning
1 januari - 31 december

2018

2017

RÖRELSEINTÄKTER
Årsavgifter hyror
Inträdesavgifter
Övriga rörelseintäkter
Öresutjämning

1 517 257
75 500
1 200
-1

1 517 229
50 150
798

Summa rörelseintäkter

1 593 956

1 568 177

- 838 603
- 191 538
- 77 417
- 137 763

- 792 307
- 50 226
- 129 730
- 154 919

- 1 245 321

- 1 127 182

- 10 665
- 308 699
- 8 264

- 10 665
- 322 078
- 12 598

- 327 628

- 345 341

21 007

95 654

FINANSIELLA INTÄKTER & KOSTNADER
Räntekostnader

- 51 445

- 49 367

Summa finansiella intäkter & kostnader

- 51 445

- 49 367

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

- 30 438

46 287

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Avsättning fond för yttre underhåll

- 75 279

- 75 279

Summa bokslutsdispositioner

- 75 279

- 75 279

- 105 717

- 28 992

RÖRELSEKOSTNADER
Fastighetskostnader
Reparationer & underhåll
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Not 1

Summa rörelsekostnader
AVSKRIVNINGAR
Byggnader
Fastighetsreparationer
Inventarier
Summa avskrivningar
RÖRELSERESULTAT

ÅRETS RESULTAT

Not 2
Not 3
Not 4
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Balansräkning

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Byggnader & mark
Maskiner & inventarier

Not 2,3
Not 4

Summa anläggningstillgångar
FORDRINGAR/KASSA OCH BANK
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter
Bank
Summa fordringar
SUMMA TILLGÅNGAR

Not 5

2018

2017

4 480 915
38 028

4 800 279
46 292

4 518 943

4 846 571

3 546
64 826
485 685

4 748
116 897
491 125

554 057

612 770

5 073 000

5 459 341
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Balansräkning
2018

2017

EGET KAPITAL
Inbetalda insatser
Reservfond
Fond yttre underhåll
Balanserat resultat
Årets resultat

2 813
26 994
542 658
1 251 657
- 105 717

2 814
26 994
467 379
1 280 649
- 28 992

Summa eget kapital

1 718 405

1 748 844

3 092 175

3 486 155

3 092 175

3 486 155

85 913
25 182
151 325

63 401
24 171
136 770

262 420

224 342

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 073 000

5 459 341

STÄLLDA PANTER
-Varav utnyttjade

4 917 500
3 092 175

4 917 500
3 486 155

Inga

Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Fastighetslån

Not 7

Summa långfristiga skulder
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

ANSVARSFÖRBINDELSER

Not 6
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Tilläggsupplysningar
Belopp anges i kronor om inte annat uppges.
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2009:1, Årsredovisning i mindre
ekonomiska föreningar (K2).
Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats.
Om inget annat framgår är värderingsprinciperna oförändrade från föregående år.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Fordringar
upptas till de belopp som de beräknas bli betalda.
Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet.
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga
anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader
67 år
Maskiner och inventarier:
3, 5 eller 10 år
Fastighetsreparationer:
5, 10 eller 30 år
Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.

Noter
Not 1

PERSONAL
Medelantalet ”anställda” har uppgått till:
Kvinnor
Män
Totalt antal anställda
Löner och ersättningar har uppgått till:
Styrelsearvoden
Självförvaltning
Övriga ersättningar
Sociala kostnader
Totalt löner, ersättningar & sociala kostnader

2018

2017

5 st
3 st
8 st

7 st
3 st
10 st

39 000
38 640
37 807
22 316
137 763

43 250
85 390
26 279
154 919
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Not 2

BYGGNADER
Ingående anskaffningsvärde
Ackumulerad avskrivning
Årets avskrivning 1,5%
Restvärde byggnad

2018
711 017
- 646 983
- 10 665
53 369

2017
711 017
- 636 318
- 10 665
64 034

Not 3

Balanserade fastighetsreparationer
Ingående anskaffningsvärde
Årets balanserade reparationskostnader
Utgående anskaffningsvärde

2018
8 823 833
0
8 823 833

2017
8 823 833
0
8 823 833

- 4 087 588
- 308 699
- 4 396 287

- 3 765 511
- 322 078
- 4 087 588

4 427 546

4 736 245

2018
284 818
0
284 818

2017
284 818
0
284 818

Ingående avskrivning
Årets avskrivning
Utgående avskrivning

- 238 526
- 8 264
- 246 790

- 225 928
- 12 598
- 238 526

Restvärde inventarier

38 028

46 292

Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter
ComHem
Schneider El
Länsförsäkringar Östgöta
Briljant Ekonomisystem
One.com
Bostadsrätterna
Tesåb
Summa

2018
10 276
6 839
38 063
2 604
256
5 350
1 438
64 826

2017
10 221
59 726
36 249
5 208
244
5 250
116 898

Ingående avskrivning
Årets avskrivning
Utgående avskrivning
Restvärde fastighetsreparationer

Not 4

Not 5

Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp av inventarier
Utgående anskaffningsvärde
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Not 6

Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter
Sociala avgifter
Upplupna räntekostnader
Upplupna löner
Förskottsbetalda hyror
Revisionsarvode
Eon
Ersättning brandsläckare
SUEZ Recycling
Tesåb
Swedbank
BF Standard
Övrigt
Summa

Not 7

Fastighetslån
Swedbank 2758766212 RR
Swedbank 2759580349 RR
Swedbank 2856266743 (1,97 %) Bundet 5 år
Summa

2018
22 316
1 073
30 388
10 834
9 920
68 654
0
755
5 687
198
1 500
0
151 325

2017
26 279
1 102
0
17 602
5 952
63 999
13 600
733
7 120
0
0
383
136 770

2018
948 175
670 000
1 474 000
3 092 175

2017
992 155
1 020 000
1 474 000
3 486 155
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Styrelsens underskrifter
Norrköping den

26/3 2019

Jan-Åke Jonsson
Ordförande

Tua Steiber
Vice ordförande

Lena Broberg
Ekonomiansvarig

Anna Arvidsson
Sekreterare

Margreth Kennryd
Fastighetsansvarig
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Revisionsberättelse
Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för BF Trygg U.P.A. för räkenskapsåret 2018-01-01--2018-12-31.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av
den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i
föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund
för mina uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning
per den 2018-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen
för föreningen.

16

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för
BF Trygg U.P.A. för räkenskapsåret 2018-01-01—2018-12-31.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst
eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om
ekonomiska föreningar.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om
ekonomiska föreningar.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver min revision av
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även
granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om
ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund
för vårt uttalande.

Uttalande

Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Linköping den 26 mars 2019

Fredrik Jonasson

Birgitta Meyer

Robert Malmborg

Revisor

Internrevisor

Internrevisor
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