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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Leader Stockholmsbygd Ideell förening, 802498-0610 får härmed avge
årsredovisning för 2015-09-23 - 2016-12-31, föreningens första räkenskapsår.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Den ideella föreningen Leader Stockholmsbygd startades i september 2015 för att arbeta med
lokalt ledd utveckling genom leadermetoden under EU:s programperiod 2014-2020.
Utvecklingsarbetet sker med medel från EU och svenska staten samt offentlig medfinansiering
från kommunerna Östhammar (enbart havs- och fiskerifonden), Norrtälje, Österåker, Värmdö,
Haninge och Nynäshamn. Ramarna för vilka utvecklingsprojekt som kan få stöd via Leader
Stockholmsbygd sätts av föreningens utvecklingsstrategi.
Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är ett sätt att på lokal nivå gemensamt ta ansvar för
bygdens utveckling, där samarbete mellan olika sektorer blir den bästa grunden för långsiktig och
hållbar utveckling och skapar ett dynamiskt samspel som leder till synergier och mervärden i form
av ökade nätverk och nya idéer. Arbetet i partnerskap mellan sektorer innebär också att ny
kunskap tillförs alla parter.
Styrelsen, också kallat för LAG (Lokala AktionsGruppen) väljs av föreningens årsmöte och
styrelsens sammansättning speglar partnerskapet mellan offentlig, ideell och privat sektor som är
en grundpelare i arbetet med lokalt ledd utveckling. Det är föreningens styrelse som fattar beslut
om prioritering av inkomna projektansökningar, där slutligt beslut fattas av Jordbruksverket som
ansvarig förvaltningsmyndighet.
Främjande av ändamålet
Föreningen är en allmännyttig, politiskt och religiöst obunden ideell förening. Föreningens
ändamål är att i enlighet med leadermetoden främja, bedriva och samordna lokalt och regionalt
utvecklingsarbete inom ramen för EU:s landsbygdsprogram 2014 - 2020 med bl.a.
flerfondsfinansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, Europeiska
havs- och fiskerifonden och Europeiska socialfonden.
Föreningen skall verka för att uppnå målen i den lokala utvecklingsstrategin under
programperioden 2014 - 2020 samt bevaka att styrelsen följer de villkor och åtaganden som
framgår av startbeslutet från Jordbruksverket. Föreningens verksamhet bygger huvudsakligen på
aktiv samverkan mellan lokala utvecklingsgrupper och andra ideella föreningar, privata företag
och offentliga organ. Föreningen skall verka för engagemang och deltagande inom hela det
geografiska området.
Föreningen kan också samverka med andra aktörer utanför området som arbetar med lokalt ledd
utveckling, i Sverige och övriga Europa.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Föreningen genomförde sitt första ordinarie årsmöte den 25 maj 2016. Styrelsen omfattar sedan
dess 18 ordinarie ledamöter, 6 från varje sektor, där medverkande kommuner utser var sin
representant, övriga ledamöter från ideell och privat sektor väljs av årsmötet.
Styrelsen har haft sex sammanträden varav ett telefonmöte. Styrelsens arbetsutskott har haft fem
sammanträden.
Föreningen har ett kontor vars huvudsakliga uppgift är att hjälpa projekten att utveckla sina idéer,
formulera fullständiga ansökningar och efter genomförandet redovisa kostnader och rapportera
resultat och mervärden. Under 2016 har föreningen haft 2 anställda på 1,4 tjänster. Kontoret
ligger i Norrtälje kommun och har under hösten flyttat till ny adress.
Under årets fyra ansökningstillfällen prioriterade styrelsen 21 externa projekt och avslog 6
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ansökningar. Totalt beviljades 6,2 mnkr, varav 4,5 mnkr kommer från EU samt svenska staten
och 1,7 mnkr från Stockholmsbygds medverkande kommuner. Andra offentliga aktörer (Svenska
Filminstitutet, Stockholms läns landsting m.fl.) bidrar med ca 0,5 mnkr och projektens samlade
privata medfinansiering omfattar 1,5 mnkr. Det ideella arbete som projekten räknar med
motsvarar ett värde på ca 2,4 mnkr.
Av de 21 projekt som Leader Stockholmsbygd prioriterade var vid årsskiftet 7 projekt beslutade
av Jordbruksverket, övriga väntar på att handläggningen påbörjas.

Belopp i kr

Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

2015/2016
2 281 705
-

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2015-09-232016-12-31

Rörelseintäkter, bidrag
Nettoomsättning
Summa rörelseintäkter, bidrag

2

2 281 705
2 281 705

Driftskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Driftskostnader

3

Årets resultat

-455 172
-1 826 533
-2 281 705
-
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2016-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

207 002
207 002

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

1 894 088
1 894 088

Summa omsättningstillgångar

2 101 090

SUMMA TILLGÅNGAR

2 101 090
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2016-12-31

SKULDER
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

4

SUMMA SKULDER

12 000
22 875
42 747
2 023 468
2 101 090
2 101 090

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Ställda panter och säkerheter

2016-12-31
Inga

Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser

Inga
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Tilläggsupplysningar
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd.

Definition av nyckeltal
Nettoomsättning
Verksamhetens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till
balansomslutningen.

Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Upplysningar till resultaträkning
Not 2 Nettoomsättning
Norrtälje Kommun, Haninge Kommun, Nynäshamns Kommun, Värmdö kommun,
Österåkers Kommun ,Östhammars kommun samt Svenska staten/EU-medel.
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Not 3 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Män
Kvinnor
Totalt

2015-09-232016-12-31
2
2

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar:
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

2015-09-232016-12-31
1 137 594
1 137 594
470 337
121 473

Upplysningar till balansräkning
Not 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter
Förutbetalda intäkter jordbruksverket
Förutbetalda intäkter medlemskommuner
Övriga erhållna förskott

2016-12-31
30 771
500 000
1 492 698
2 023 469
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Underskrifter
Norrtälje den 15 mars 2017

Sune Fogelström
Styrelseordförande

Linda Svensson
Vice ordförande

Asha Ismail Mohamud

Anders Jansson

Frida Franzén

Lill Schierman

Karin Almlöf

Ola Öberg

Pascale Lacroix

Åke Svedtilja

Lotta Johansson

Birgitta Söderberg

Johan Pedersén

Patrik Törnberg

Kristina Eineborg

Lars Fladvad

Erik Josephson

Jonas Karlsson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2017-

Lars-Eric Forsberg
Auktoriserad revisor

Bengt Akalla
Föreningsvald revisor

