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Börje SK
Organisationsnummer 817601-6270

ÅRSREDOVISNING FÖR BÖRJE SK
Styrelsen för Börje Sportklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret
2010-01-01 – 2010-12-31
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamhetsberättelser för 2010 i BSK - Börje Sportklubb.

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av Martin Bergstrand ordförande, Karin Hahlin-Ohlström,
sekreterare och Alf Gustavsson, kassör (del av året). Ledamöter har varit Lisa Hartman, Annie
Wadman och Johan Hedman. Sektionerna har representerats av Lennart Gellerstig
(Ungdomsfotboll), Oscar Karlsson (Fotboll, del av året) och Jenny Jansson (Ridning). En
styrelsepost vakantsattes. Styrelsen har under 2010 haft 12 protokollförda ordinarie möten,
årsmöte och extra årsmöte. Till det kommer en särskild planeringskonferens som
genomfördes för att hantera kommande verksamhetsår.
Medlemsantalet uppgick under året till 665 personer. Arbetet med BSK´s hemsida under
webbplattformen ”IdrottOnline” fortsatte, men med anledning av ett enklare gränssnitt och
bättre utvecklingsmöjligheter, valde styrelsen att fortsätta arbetet med klubben.se och laget.se
som bas vilket gett en mer aktiv hemsida. Sammanhållande för detta har varit Oscar Karlsson.
Klubbtidningen har med våra nya redaktörers fina arbete under året bytt utseende och
produktionssätt. Utgivningstakten har minskat något, men har anpassats till rytmen i
klubbverksamheten.
Tillsammans med ungdomsfotbolls-, fotbolls-, ridnings- och motionssektionerna ordnades den
traditionella midsommarfesten. Vädret var bättre än på flera år och arrangemanget var mycket
välbesökt samt generade bra intäkter för BSK.
BSK, Skolhusbolaget, Stiftelsen Börje Idrottsgård och Börje Skolas Föräldraförening fortsatte
under 2010 arbetet med att se över möjligheterna för en gemensam utveckling för
Börjebygden. Arbetet bedrivs med en tidshorisont på cirka fem år. Tyvärr har vi inte haft
möjlighet att bedriva arbetet i önskvärt tempo under 2010, men avser att ta igen det under
2011.
BSKs organisation måste även fortsättningsvis genomlysas och nya vägar prövas. Det är inte
bara en uppgift för styrelsen, utan måste också vara en angelägenhet för all BSK medlemmar.
Arbetet pågår, men det kommer att ta tid. En viktig del, två av våra kommunikationsorgan,
klubbtidningen och webbsidorna börjar finna sina nya former.
Avslutningsvis, ett stort tack för alla fina insatser av medlemmar och funktionärer som gör att
vi kan fortsätta verksamheten i Börje Sportklubb till nytta och glädje för alla Börjebor!
Börje, mars 2011.
Martin Bergstrand

Fotboll
Sektionen har under 2010 bestått av:
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Oskar Karlsson, ordförande (tillträdde under 2010)
Stefan Knutsson, kassör (tillträdde under 2010)
Thomas Remnefalk, Ekebybodaansvarig
Lars-Erik Andersson, annonsansvarig
Magnus Cedervind, sekreterare
Anders Olsson, kontaktperson herrlaget
Under 2010 har fotbollssektionen haft ca 10 möten med minnesanteckningar. Sektionen har
också bedrivit ett antal aktiviteter som inbringat pengar till verksamheten, bl. a arbete vid
löploppet ”vårruset”, byalagsturnering i fotboll samt korvförsäljning på Ekebybodas
veteranbilsmarknad. För att inbringa pengar till föreningen har spelarna även betalat en
deltagaravgift. Ett matchprogram som ges ut till alla medlemmar i april månad sponsras av
privatpersoner och företag, främst i Börjetrakten. Övriga sponsorintäkter har varit tröjreklam
och matchbollar.
Under 2010 ställde Börje SK endast upp med lag på herrsidan. Damlaget fick dra sig ur i
inledningen av säsongen på grund av spelarbrist. Mycket tråkiga uppgifter för klubben som
hoppas på ett nytt damlag i framtiden.
Herrlaget
Herrlaget ställde i år upp med ett A-lag i division 7 västra och ett B-lag i reserv klass 1.
Tränare för andra året i rad var Björn Karlsson och Oskar Nilsson med stöd av assisterande
tränare Peter Hellberg och fystränare Anders Olsson. En från spelarna mycket uppskattad
kvartett som fått fart på spelet som nästan räckte till serieseger under förra säsongen.
Målsättningen med säsongen var att vinna serien och avancera tillbaka till division 6. Serien
var dock på förhand mycket svår med farmarlag från högre spelande klubbar och flera andra
lag som tidigare säsonger visat god fotbollskonst. Börje gjorde en hygglig inledning på
säsongen med blandade resultat. Så småningom fick tränarduon dock fart på spelet och vid
sommaruppehållet fanns man med i den absoluta toppstriden. Mycket tack vare en stark
defensiv och ett löpstarkt mittfält.
I slutet av sommaruppehållet höll klubben ett träningsläger i Västervik. En repris på fjolårets
succé. Det var återigen mycket givande med både mycket träning och sociala trevligheter. Det
konstanta spöregnet är dock något vi hoppas slippa till nästa år.
Trots den härliga kämpainsatsen och stämningen på lägret verkade spelarna i Börje inte riktigt
ha lika mycket krafter under höstsäsongen. Trots flera segrar blandades skönspelet med
stundtals ganska trötta ben. Ändå behöll laget den framskjutna positionen till det på efterhand
omtalade toppmötet med Heby AIF FF. Med tanke på att matchen spelades i division 7 kan
man säga att den innehöll allt. Hebylögner om spelartillgångar, ”krossa Börje”-plakat,
trummor, bengaliska eldar och annat som hör en toppmatch till. Heby kom med flera spelare
från A-truppen (division 3) och kunde tack vare det vinna matchen. Börjes chans till
serieseger försvann den natten. Avslutningen på säsongen handlade mest om att testa nya
spelsystem och spela matcher för att vi alla älskar fotboll.
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B-laget
Börje spelade i den näst högsta serien för B-lag och mötte flera kompetenta lag från de högre
divisionerna. Trots den på pappret stora truppen var det flera som fick dubblera med spel både
i A- och B-lag. Det medförde att Börje huserade en bit ner i tabellen men gjorde flera klart
godkända insatser mot på förhand bättre motstånd. Tyvärr resulterade det oftast bara i
oavgjorda matcher eller uddamålsförluster. De uteblivna segrarna ledde till att Börje slutade
näst sist i tabellen.
På den årliga avslutningsfesten utsågs Arvid Jägerbert till årets viktigaste spelare tack vare sin
spelförståelse och förmåga att styra på mittfältet. Det var dock stenhård konkurrens med
mittbacken Peter Hellberg och den målfarliga mittfältaren Mattias Lindqvist. Årets målkung
blev just nämnda Mattias Lindqvist. Galans stora vinnare var annars Stefan Knutsson som
både vann pris för bäst träningsnärvaro och störst utveckling under året.
Nu siktar Börjes herrar mot 2011 med visionen att åter placera Börje SK i division 6.
Börje den 12 februari 2011
Anders Olsson

Ungdomsfotboll
Sektionsstyrelsen för ungdomsfotbollen i Börje SK har bestått av Lennart Gellerstig
(ordförande), Björn Ingmar (kassör), Eva Lindberg (utbildningsansvarig), Catharina
Strömstedt (materialansvarig) och Tarja Wikström (sekreterare). Sektionen har haft 12
protokollförda möten, 9 styrelsemöten inklusive ett budgetmöte samt 3 ledarmöten till vilket
samtliga ungdomsledare och lagföräldrar har kallats. Verksamheten kring de olika
ungdomslagen och sektionens arrangemang har planerats och utvärderats på
styrelse/ledarmöten, och ett budgetförslag för 2011 har tagits fram. Under året har sektionen
fortsatt att söka efter en samarbetspartner inom ungdomsfotbollen och ett samarbete med IK
Fyris har initierats. Vår förhoppning är att samarbetet ska främja ungdomsfotbollen i
Börjebygden. Sektionen har även påbörjat ett samarbete med seniorfotbollen i Börje SK.
Totalt har ca 95 ungdomar deltagit i sektionens aktiviteter. Ungdomslagen har 2010 varit
F00/01, F02/03, F04, P97 (kombinationslag tillsammans med IF VP), P98/99
(kombinationslag tillsammans med IK Fyris), P00/01/02, P03/04. De yngsta 5-mannalagen
har haft varsitt sammandrag på Fjälliden
Börje SK Ungdomsfotboll eftersträvar att sektionens tränare genomgår grundutbildning enligt
Upplands Fotbollförbunds senaste riktlinjer. Minst två av våra ledare har under 2010 gått
någon utbildning anordnad av SISU.
Våra ungdomsdomare erbjöds en domarutbildning under våren och samtliga domare deltog
med godkänt resultat i utbildningen. Vi har haft sex egna domare under året, tre tjejer och tre
killar som har dömt 5, 7- och 9-manna matcher på ett mycket bra sätt.
I årets fotbollsskola deltog ca 75 barn och ungdomar, som tränade och spelade fotboll på
Fjälliden under midsommarveckan. Nya huvudansvariga för fotbollsskolan var Karin HahlinOhlström och Jonas Gellerstig. Fotbollsskolan utbildar unga ledare under våren som i sin tur
handleder deltagarna under fotbollsskoleveckan. Alla som deltog i årets fotbollsskola, både
ansvariga, ledare och deltagare var mycket nöjda.
Till midsommarfesten på Fjälliden bidrog UFO i år med en femkampsgren, tombola och
fikaförsäljning. I augusti arrangerade sektionen Fotbollens Dag på Fjälliden, totalt spelades
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sex intensiva matcher under dagen. Börjes fotbollstjejer och killar bjöd motståndarlagen på
fika, sektionen anordnade ett uppskattat lotteri och föräldrar stod för hamburgare- och
kioskförsäljning. För sektionen var Fotbollens Dag återigen ett mycket lyckat evenemang
både sportsligt och ekonomiskt.
Tyvärr så var sektionen tvungen att ställa in årets ledaravslutning.
På styrelsen arbetshelg, 22-23 oktober, arbetade vi med övergripande frågor, ”Min BSK
insats” som handlar om hur vi får fler föräldrar engagerade i klubben, förbättrad information
kring sammandragen samt samarbetet med IK Fyris.
Kiosken med kaféverksamhet har 2010 skötts av Anna Högberg och Kristina Domeika. Alla
föräldrar har delat på försäljningsarbetet i kiosken och lagföräldrar har ansvarat för
samordning av kioskkassa och lagens arbetstillfällen.
Tarja Wikström,
sekreterare i sektionen för ungdomsfotboll i Börje SK

Bordtennis
Ungdom
Under 2010 har vi haft 3 grupper med ungdomar som har spelat pingis i Idrottsgården. Varje
grupp har spelat en timme i veckan, 9 tillfällen under våren och 8 under hösten.
Antal deltagande barn har varit enl. följande:
Vt08
Ht08
Vt09
Ht09
26 barn
18 barn
18 barn
24 barn

Vt10
23 barn

Ht10
22 barn

Tränare under året har varit Erik Fallberg (-95) och Maia Marcus (-92). Pingis Ungdom
arvoderar sina tränare enl. kommunala riktlinjer.
Även i år har vi haft hög uppslutning till UpplandsTouren - ett naturligt steg i utvecklingen
för våra spelare. 10 st BSK-spelare deltog på decembersammandraget.
Seniorer
På Seniorsidan har BSK under året spelat med två lag:
- Herrlag i division 5. Man slutade 2010 med en mittenplacering. 7 spelare har varit
inblandade.
- Oldboyslag i klass 2, med 2 olika spelare.
Om sektionen
För ekonomin hänvisas till bokföringen, men sektionen redovisar ett smärre överskott.
Representant för seniorlagen är Rickard Cederholm, Läby.
Kassör har varit Torbjörn Ekström, Klista.
Per-Olov Fallberg
Ordförande BSK Pingis

Ridning
Ridsektionens styrelse har bestått av Jenny Jansson (ordförande), Hanna Selinus (sekreterare),
Stina Andersson (kassör) och Helene Jansson (ledamot).
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Vi arrangerade under våren en tävling. En lokal dressyr för ponny.
Det var skönt att bara ha en endagstävling, men nästa gång måste det finnas fler funktionärer
på plats. Förutom det flöt allt på väldigt bra.
Under hösten arrangerade vi KM i hoppning och dressyr för ponny och häst.
Årets klubbmästare blev:
Maria Cederberg, hoppning ponny
Anna Axén, hoppning häst
Emma Sjölander, dressyr ponny
Hanna Selinus, dressyr häst
Vi vill tacka alla funktionärer som har gjort ett mycket bra jobb under årets tävlingar.
Vi deltog med ett lag i div III dressyr häst under hösten. Det gick mycket bra! Efter en andra
plats i första omgången och en tredje plats i andra omgången slutade vi efter final på en total
delad tredje plats. I laget red: Hanna Selinus, Annika Bark, Linn Jansson och Lina Jönsson.
Ridbanan har under året hyrts ut ett antal gånger till Celeres Nordica som haft träningar där.
Novisriddarna har under 2010 tränat hemma hos familjen Cederberg och de har haft en
uppvisning på Wiksta. I laget deltog Linn Jansson, Linus Broberg Mård, Sebastian Bäfve,
Anna Axén, Frida Axén, Lydia Lundberg, Sara Cederberg och Gunnar Cederberg.
Börje Februari 2011
Jenny Jansson
Ordförande

Tennis
I sektionen har ingått Ove Bergvall, Jörg Schubert, Staffan Jacobsson och Finn Elsrud.
Banorna blev liksom de senaste åren klara tidigt dvs sista veckan i april och stängdes sista
veckan i september. Även i år har det arbetats hårt för att få fram förstklassiga banor.
Resultatet blev också lyckat och i kombination med kontinuerligt underhåll under hela
säsongen höll de absolut högsta klass vilket inte minst många berömde oss för.
Spelandet har fortsatt att öka, vilket är glädjande och banorna är numera mycket välkända för
tennisspelande uppsalabor. Nytt grus, borstar, skrapor m.m. har inköps under säsongen. De
nya spridarna som installerades under de två föregående säsongerna har fungerat utmärkt.
Två sektionsmöten har ägt rum som mest handlade om planeringen av det praktiska arbetet
inför kommande säsong och uppföljning.
Börje i januari 2011
Finn Elsrud

Motor
Motorsektionen har bestått av ordförande Bengt Rönnmark, sekreterare Mats Pettersson,
kassör Kent Jansson, media ansvarig Alf Stigsson, cross kart ansvarig Stefan Sund.
Medlemsantalet har varit runt 30 st.
Under 2010 har det inte varit lika aktivt på banorna som tidigare år. Tyvärr så finns det inte så
många banor i närheten av Uppland, så man får ta sig en bit utanför. Det på grund av att
upplandsklubbarna inte har besiktigade och godkända banor och man har brist på funktionärer
samt aktiva som kan hjälpa till. Men på de få som varit, har vi bla deltagit i Upplandsserien.
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Som vanligt åkte ett glatt motor intresserande gäng till Motala och folkrace festivalen,
resultatet var olika men ingen kom till finaldagen men nog så bra presterat ändå.
Kent Jansson
Motorsektionen

Motion
Motionssektionens styrelse har bestått av Britt-Marie Stockzelius, Jenny Lindgren, Carina
Wadberg, Helen Olsson och Linda Danielsson. Under verksamhetsåret har hållits ett
protokollfört sektionsmöten och ett antal planeringsmöten.
Målet att stimulera fler att motionera och utnyttja de aktiviteter som erbjuds får anses som
uppfyllt.
Vid midsommarfesten deltog styrelsen vid tumstocken i femkampen.
Den 32:a Kyrksvängen arrangerades den 30 augusti med 108 deltagare som var jämnt
fördelade inom de olika klasserna 1,5, 3, 5 och 10 km. Vid målgång bjöd Börje församling på
kaffe med dopp.
Barngymnastik har anordnats 20 gånger under året för barn mellan 3 – 7 år. Intresset har varit
stort då ca 20 barn aktivt har deltagit i verksamheten. Terminsavslutningar med fika där
uppvisning för föräldrar och syskon har arrangerats.
Motionsdansen har ca 22 deltagare och kämpar på som vanligt på fredagar. Deltagarna
ansvarar själva för ledarskapet.
Nybyloppet arrangerades den 9 januari med 22 deltagare som var jämnt fördelade mellan de
olika klasserna 10, 5 och 1,5 km. Det låga deltagarantalet och att det inte fanns några barn i
klassen 0,5 km berodde på att det var -22oC den dagen loppet kördes.
Börje februari 2011
Britt-Marie Stockzelius
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Medlemmar
Börje Sportklubb hade totalt 665 medlemmar under år 2010. Det totala medlemsantalet fördelar sig
på kvinnor och män samt flickor och pojkar i olika åldrar enligt nedanstående tabell. Även
medlemsantalen under år 2008 och 2009 finns redovisade i tabellen.
Medlemsantal 2008-2010
Antal
Ålder

År 2008

År 2009

År 2010

Flickor

0-6 år

30

36

21

Pojkar

0-6 år

19

12

9

Flickor

7-12 år

48

43

45

Pojkar

7-12 år

45

44

47

Flickor

13-20 år

66

66

52

Pojkar

13-20 år

69

66

58

Kvinnor

> 20 år

191

220

197

Män

> 20 år

234

252

236

702

739

665

Totalt

Resultat och ställning
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor.
Styrelsen föreslår att årets vinst överföres i ny räkning.
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Börje SK
Organisationsnummer 817601-6270

RESULTATRÄKNING

Not
1

2010

2009

Intäkter
Verksamhetsintäkter

151 092

162 065

Reklamintäkter

50 700

29 200

Lotterier/Midsommarfest mm

52 026

67 123

Försäljningsintäkter

46 571

68 589

Medlemsavgifter

61 500

67 400

5 600

11 800

239 568

119 752

108 864

131 000

106 661

169 913

822 582

826 842

208 072

219 498

5 563

5 563

Lotterier/Midsommarfest mm

33 911

42 411

Försäljningskostnader

28 368

35 543

Klubbnytt/Klubbtidning

20 090

15 629

317 839

193 329

Övriga kostnader

35 737

93 260

Personalkostnader

119 100

160 012

63 947

43 406

Summa kostnader

832 627

808 651

Verksamhetens resultat

-10 045

18 191

7 000

14 934

0

0

-3 045

33 125

Klubbnytt/Klubbtidning
Bidrag

2

Fjälliden
Övriga intäkter
Summa intäkter

3

Kostnader
Verksamhetskostnader
Reklamkostnader

Fjälliden

Avskrivningar

Resultat från finansiella poster
Finansiella kostnader och intäkter
Avsättning reparationsfond
Årets resultat
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Börje SK
Organisationsnummer 817601-6270

BALANSRÄKNING

Not

2010-12-31

2009-12-31

4
5

62 657
119 665

106 063
0

Obligationsfond Robur

223 449

216 449

Fordran Börje Skolhus AB

154 800

206 400

Summa anläggningstillgångar

560 571

422 849

34 578

46 339

1 590

403

9 391
463 082

125 309
401 368

508 641

573 419

1 069 212

1 102 331

755 310

722 185

-3 045

33 125

752 265

755 310

180 000

180 000

136 946
316 946

167 021
347 020

1 069 211

1 102 331

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Markanläggning
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel

6

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
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Långfristiga skulder
Avsättning reparationsfond
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Börje SK
Organisationsnummer 817601-6270

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not 1
Redovisnings- och värderingsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed i
Sverige. Börje Sportklubb tillämpar bokföringslagen.
Not 2

Bidrag

Kommunala bidrag
Aktivitetsstöd
Underhållsstöd RF/Uppsala kommun
Övrigt
Summa:
Not 3

2009-12-31
23 868
69 484
0
26 400
119 752

2010-12-31
106 661
0
106 661

2009-12-31
169 913
0
169 913

2010-12-31
281 509
0
0
281 509

2009-12-31
281 509
0
0
281 509

-175 446
0
-43 406
-218 852
62 657

-132 040
0
-43 406
-175 446
106 063

Övriga intäkter

Utförda arbeten
Avyttring fastighet
Summa:
Not 4

2010-12-31
23 433
54 885
0
161 250
239 568

Markanläggning

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Bokfört värde
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Not 5

Inventarier

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Bokfört värde

2010-12-31
91 618
140 206
0
231 824

2009-12-31
91 618
0
0
91 618

-91 681
0
-20 541
-112 159
119 665

-91 618
0
0
-91 681
0

Not 6

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2010-12-31
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
9 391
Summa:
9 391
Not 7 Specifikation och fördelning av eget kapital
Sektion
Ingående balans
Årets resultat
2010-01-01
Styrelsen
276 288
-11 108
Fotboll
59 444
-14 046
Ungdomsfotboll
127 842
4 904
Bordtennis
72 366
2 535
Ridning
81 923
6 695
Tennis
34 492
9 615
Motor
20 055
-5 691
Motion
82 900
4 051
Summa:

755 310

-3 045

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
2010-12-31
Semesterlöneskuld/Upplupna löner
68 578
Förutbetalda bidrag
0
Övriga poster
68 368
Summa:
136 946

2009-12-31
114 364
10 945
125 309

Utgående balans
2010-12-31
265 180
45 398
132 746
74 901
88 618
44 107
14 364
86 951
752 265

2009-12-31
72 462
30 000
64 559
167 021
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Styrelsen for Borje Sportklubb
Borje

2011-04-03

Martin Bergstfaad^ordforande

Alf Gu&tavsson, kassor
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Karin Hahlin-Ohlstrom, sekreterare

Annie Wadman, ledamot

Lisa Hartmah/ledamot

Johan Hedman, ledamot

0
Oskar Karlsson, ledamot

Lennart Gellerstig, ledamot

/

Jenny JanBsoif, ledamot

REVISIONSBERATTELSE FOR BORJE SPORTKLUBB
V i har granskat arsredovisningen och bokforingen i Borje Sportklubb for ar 2010.
Det ar styrelsen som har ansvaret for rakenskapshandlingarna och forvaltningen.
Vart ansvar ar att uttala oss om arsredovisningen och forvaltningen pa grundval av var revision.
Revisionen har utforts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebar att vi planerat och
genomfort revisionen for att i rimlig grad forsakra oss om att arsredovisningen inte innehaller
vasentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen for belopp och annan
information i rakenskapshandlingarna. I en revision ingar ocksa att prova
redovisningsprinciperna och styrelsens tillampning av dem samt att bedoma den samlade
informationen i arsredovisningen. V i har granskat vasentliga beslut, atgarder och forhallanden i
foreningen for att kunna bedoma om nagon styrelseledamot har handlat i strid med foreningens
stadgar. V i anser att var revision ger oss rimlig grund for vara uttalanden nedan.
Arsredovisningen har upprattats i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
V i tillstyrker att arsmotet faststaller resultatrakningen och balansrakningen for foreningen,
behandlar vinsten enligt forslaget i forvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamoter
ansvarsfrihet for rakenskapsaret.

Borje 2011-04-01

Peter Uden

Carina Mattsson

