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FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID DHR ÅNGEAVDELNINGENS
ÅRSMÖTE DEN 23: a MARS 2013

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Årsmötets öppnande
Parentation över avlidna medlemmar
Fråga angående årsmötets stadgeenliga utlysande
Antagande av dagordning
Val av presidium;
A) Ordförande
B) Sekreterare
C) 2 st. Protokolljusterare
D) 2 st. Rösträknare
Behandling av;
A) Verksamhetsberättelse för år 2012
B) Kassarapport för år 2012 (se sidorna 8-9)
C) Revisorernas berättelse för år 2012 (se bilaga ÅM2013-2)
Frågan om ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning
Beslut om lokalavdelningens medlemsavgifter för 2014 (se bilaga ÅM2013-1)
Fastställande av budgetförslag 2013 (se sidan 12)
Behandling av motioner, förslag och verksamhetsplan 2013 (se bilaga ÅM2013-1)
Val av styrelser och kommittéer;
A) Avdelningsstyrelse
1) 3 st. Ledamöter för en tid av 2 år

B)
C)

Revisorer
1) 2 st. Revisorer för en tid av 2 år
Kontakt- och Resurspersoner för en tid av 1 år
1) Studieorganisatör
2) Ekonomi/Fondmedel/Bidrag
3) Bilstöd/Färdtjänst/Bostadsanpassning
4) LSS/Ledsagarservice
5) Handikappersättning
6) Förbundets smärtkommitté
7) Förbundets rörelsehindrade föräldrar

D)

Idrottssektionens styrelse
1) 3 st. Ledamöter för en tid av 2 år

E)

Ombud till ABF:s årsmöte
1) 2 st. Ombud för en tid av 1 år
2) 1 st. Ersättare för en tid av 1 år

F)

Ombud till Västernorrlands Distriktets årsmöte
1) Fastställande av antal ombud (1 ombud på varje påbörjat 50-tal medlemmar)
2) Ombud
3) Ersättare

G)

Valberedningskommitté
1) 3 st. Ledamöter för en tid av 1 år
2) 2 st. Suppleanter för en tid av 1 år

H)

Ombud till Förbundsmötet 2013
1) 3 st. Ombud på röstsedel

12.
13.

Övriga frågor
Avslutning
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FÖRTECKNING ÖVER 2012-ÅRS STYRELSER OCH KOMMITTÉER
Styrelsen:
Ordförande: Mats Myrman
Vice ordförande: Karin Nilsson*
Kassör: Birgitta Nordqvist (adjungerad till idrottssektionen)
Sekreterare: Peter Eriksson*
Ledamot: Arvid Frenell, Birgitta Sjöblom-Andersson*, Agnetha Jansson*
*) Dessa personer i styrelsen har funktionshinder och vi vill därmed påvisa att vi talar i egen sak och av
egen erfarenhet.
Revisorer:
Ordinarie: Sören Nordin och Eivin Norlander
Suppleant: Mats Larsson
Idrottssektionen:
Ordförande: Peter Eriksson
Kassör: Birgitta Nordqvist
Ledamöter: Egon Lundahl, Karin Nilsson, Birgitta Sjöblom-Andersson, Mats Myrman och Mats-Ola
Jonsson
Valberedning:
Ordförande Sara Martinsson (2 vakanta platser)
Suppleanter: Vakanta
Resurs- och Kontaktpersoner:
Studieorganisatör: Agnetha Jansson
Ekonomi - Fondmedel - Bidrag: Sara Martinsson
Bilstöd – Färdtjänst - Bostadsanpassning: Karin Nilsson
LSS - Ledsagarservice: Maj-Britt Westin
Handikappersättning: Sara Martinsson
Kontaktperson - Förbundets smärtkommitté: Maj-Britt Westin
Kontaktperson - Nätverket ”Föräldrar med Rörelsehinder”: Karin Nilsson
Kontaktperson - Medelpads Hälso- och Sjukvårds Samrådsgrupp: Karin Nilsson
Representation:
Ledamot i KHR - Kommunala Handikapp Rådet: Birgitta Andersson
Suppleant
"
"
"
: Maj-Britt Westin
Västernorrlands Läns Distriktsstyrelse:
Kassör: Inger Persson Ledamot: Peter Eriksson Suppleant: Karin Nilsson
Ungdomsansvarig: Johanna Myrman
Medlemsavgifter:

Enskild medlem: 385 kr

Medlemsstatistik per 2012-12-31:
Antal medlemmar vid årets början:
Antal medlemmar vid årets slut:
Avförd pga. bristande betalning eller utträde:
Avlidna:
Nya medlemmar:

Familjemedlem: 200 kr

84 st.
80 st.
6 st.
2 st.
4 st.

Medlemskap i andra lokala Organisationer: ABF
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Avdelningen har haft sex stycken styrelse- respektive fyra stycken avdelningsmöten under året. Då
verksamhetsområdet omfattar hela Ånge kommun, har mötesverksamheten alternerat mellan Ånge och
Fränsta för att tillgodose alla våra medlemmar. På mötena har det förekommit sedvanliga
mötesförhandlingar, information, diskussioner om aktuella frågor och besök av olika gäster.
DHR – Sida 3/12 - DHR

KURSER, MÖTEN OCH REPRESENTATION
15 april

Distriktsårsmöte på Mittlandia, Ånge
Ombud från Ånge: Johanna Myrman och Mats Myrman

26 april

ABF: s årsmöte, Ånge - Ombud: Peter Eriksson och Birgitta Sjöblom-Andersson

23-24 november

Distriktets seminarium – Hjälpmedel och Funktionshindrades arbetsmarknad på Sidsjö
hotell- och konferens.
Deltagare: Mats Myrman och Inger Persson.
LOTTERIVERKSAMHET

Under 2012 har det sålts 15 st. bingolotter i veckan via prenumeranter samt 10 st. via direktförsäljning.
Även 20 st. adventskalendrar har även sålts under året. Ett varmt tack till er alla som stödjer DHR i Ånge!
Bingolottoansvarig: Birgitta Sjöblom-Andersson
STUDIER OCH KOMPETENSHÖJANDE VERKSAMHET
Vi har under året inte haft någon kursverksamhet att tala om. En kurs för styrelsen påbörjades – Attans!
som handlade om tillgänglighet. Kursen avslutades aldrig, då materialet inte var tillräckligt bra. I början av
2013 skall en internt arrangerad IT-utbildning genomföras för styrelsen. Detta i syfte att förbättra den
interna elektroniska kommunikationen.
Studieorganisatör: Agnetha Jansson
HÄLSOSAM-Y
Arbetet tillsammans med Landstinget fortsätter. Det har under 2012 varit fyra möten där man har behandlat
den ekonomiska situationen inom Landstinget, frågor gällande Hjälpmedel, prioriteringsarbetet inom
vården, samt policy och riktlinjer. Det har även varit information från Läkemedelsgruppen,
Hjälpmedelsgruppen och Trafikgruppen. Jag har själv inte haft möjlighet att delta på några av mötena men
om någon är intresserad av några frågor, finns protokoll att tillgå!
Text: Karin Nilsson, ledamot
VÄSTERNORRLANDS DHR DISTRIKT
Under året 2012 avhölls tre stycken styrelsemöten i distriktet, varav jag närvarade på två. Vad som
avhandlats och utarbetats är bl.a:
 En egen skrivelse till Hälsosam-Y för att påtala att forumet inte fungerar tillräckligt bra.
 Seminariearrangemang i Hjälpmedel och Arbetsmarknad för funktionshindrade.
 En egen skrivelse till förbundet för att påtala de höga medlemsavgifterna.
 Bättre kommunikation inom styrelsen i form av mejl och hemsida.
Text: Peter Eriksson – ledamot
NÄTVERKET FÖR FÖRÄLDRAR MED FUNKTIONSHINDER
Nätverket för Föräldrar med funktionshinder ligger fortfarande på is men jag hoppas att det kommer att bli
någon som vill ta tag i det och driva nätverkets frågor och arbete framåt. Vi har fått många
intresseförfrågningar från många som vill vara med.
Text: Karin Nilsson
TILLGÄNGLIGHET
Arbetet med att göra vår kommun mer tillgänglig fortsätter. Vi har fått till ett bra samarbete med kommunen
som ser positivt på vårt deltagande i dessa frågor.
Resursperson i tillgänglighetsfrågor: Karin Nilsson
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KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET - KHR






Gun Olofsson har avgått som socialnämndens ordförande och efterträdare är Birgitta Sjögren.
Majvor Decker, RMR har skickat en skrivelse till landstinget angående parkeringen på
vårdcentralen. Hon fick till svar från landstinget att det skall åtgärdas under våren 2013.
Den 28 mars hade vi en utbildningsdag med föreläsaren Thord Carlsson, ordförande i HSO i Y-län
som handlade om ” FN konventionen om personer med funktionshinder”. Berörda personer inom
Ånge kommun var inbjudna.
Träningsparken på ängen ovanför Konsum är tillgänglig. Fler träningsredskap kommer att tillkomma.
Spångbrotorget har byggts men missnöje har inkommit angående parkens uppbyggnad, då de äldre
har svårt att hitta sig fram igenom den.
Ledamot: Birgitta Sjöblom-Andersson
ÅRSMÖTET 31: a mars 2012

Årsmötet hölls den 31/3 på Hussborgs Herrgård. Vår ordförande öppnade mötet och hälsade alla
välkomna. Efter parentation över avlidna medlemmar vidtog val av presidium för dagens möte. Till att föra
klubban valdes Sten-Ove Danielsson och han fick Kerstin Isaksson till sin hjälp som sekreterare.
Sedvanliga förhandlingar och diverse val av funktionärer följde. Därefter avtackades avgående funktionärer
och kvällens presidium med blomstercheckar. Avdelningens ordförande avslutade mötet och bjöd in till
middag.
Text: Mats Myrman

TRIVSELAKTIVITETER
9 juni

17 november

8 december

Grillafton
Avdelningens årliga grillafton ägde rum vid dammen i Johannisberg. Trots det dåliga vädret,
kom det ca 20 personer som åt hamburgare, provade fiskelyckan, tävlade med Peters
Grilltips och lyssnade på musikunderhållning i form av coverbandet Bulls-Eye. Ett stort tack
till er som kom, samt till er ”funktionärer” som såg till att allt ”flöt” på som det skulle.
Text: Peter Eriksson
Höstmysfest
Årets höstmys hölls på Erikslunds Folkets Hus där 37 stycken festsugna träffades för att
umgås under lättare former. Kocken Johnny Jansson bjöd till bords med en läcker
gulaschgryta och coverbandet Bulls-Eye stod för den musikaliska underhållningen där ett
”live-melodikryss” var den röda tråden under kvällen - en helt igenom lyckad kväll.
Text: Peter Eriksson
Julbord
Årets julbord intogs på Hussborgs Herrgård. Ett bord fyllt med julens alla läckerheter stod
och väntade på oss. Alla som var med, åt sig ordentligt mätta och ingen hördes klaga på
maten - alltså toppenbetyg till årets julbord.
Text: Mats Myrman
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SOCIALA INSATSER
Årsmötet 2012 beslutade på styrelsens förslag att förnya medlemsförmånerna enligt följande:
1.

2.
3.

4.

Högkostnadsskydd för läkemedel och läkarbesök föreslogs vara oförändrat enligt tidigare - en nivå av
450 kr och uppdelades enligt följande; Apoteksbolaget ansvarar för det medicinska
högkostnadsskyddet, vilket uppgår till 1 800 kr. På frikort för medicin, samt uppvisande av
medlemskap, erhålls 300 kr. Landstinget ansvarar för högkostnadsskyddet som uppgår till 900 kr
gällande behandling såsom; läkarbesök, avgift för sjukgymnastik, utprovning av hjälpmedel samt
remitterad fotvård. Frikort för behandling, samt uppvisande av medlemskap, fås 150 kr.
Högkostnadsskyddet vid sjukhusvistelse mer än 15 dygn i följd, föreslogs också vara oförändrat - en
medlemsförmån som består av ett bidrag på 500 kr.
Högkostnadsskydd för hjälpmedel föreslås oförändrat vara på 150 kr. Landstinget ansvarar för
hjälpmedel högkostnadsskyddet som uppgår till 1800 kr per år och när detta är uppnått så erhålls ett
frikort. Med detta och uppvisande av medlemskap, så erhåller du 150 kr. Dessa högkostnadsskydd kan
sökas var för sig och högst en gång per år - räknat från årsmöte till årsmöte.
Ånge DHR: s rekreationsfond - Malmbergs minnesfond

I makarna Olof och Jean Malmbergs testamente, tilldelades Ånge DHR en större summa pengar som enligt
testamentet, skall gå till medlemmarnas väl. De pengar som delas ut i form av bidrag till någon form av
rekreation, är avkastningen från detta arv. För att ha möjlighet att få bidrag ur fonden måste vissa kriterier
vara uppfyllda. Dessa kriterier är:






Du skall ha varit medlem i avdelningen minst 24 månader.
Din ansökan skall styrkas med intyg från läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut eller dylik.
Vid rekreation utomlands, skall någon form av resehandling kunna uppvisas.
Söks bidrag för behandling eller liknande, skall kvitto på behandlingskostnad kunna uppvisas. Detta
kvitto skall vara vidimerat av behandlande personal.
Bidrag ur fonden kan erhållas högst vart annat år av en och samma medlem.

Pengar ur fonden kan sökas fyra (4) gånger per år med följande sista ansökningsdatum – 31/3, 30/6, 30/9
och 31/12. En summa på 10 000 kronor avsätts varje år till bidrags medel. Detta förutsatt att avkastningen i
fonden uppgår till minst 10 000 kronor. Sittande styrelse beslutar sedan om vem eller vilka som tilldelas
bidrag. Vid eventuellt avslag, skall styrelsen motivera sitt beslut.
Text: Peter Eriksson

DE HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND – ÅNGEAVDELNINGEN
FRÄNSTAVÄGEN 248A, 840 12 FRÄNSTA
Telefon - ordförande: 070-353 05 95
Postgiro: 27 74 00-8

Telefon - sekreterare: 070-344 10 93
Bankgiro: 776-5522

Email: info@dhrange.com
Hemsida: www.dhrange.com
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SLUTORD
Nu har vi kämpat oss igenom år 2012 och ser fram mot nya utmaningar 2013. Under 2012 har det väl inte
skett några större förändringar mot tidigare år. Med förhoppningen att vi har medlemmarnas, stöd kämpar vi
vidare. Vi i styrelsen tackar för visat förtroende och önskar alla ett gott och givande 2013.
Ånge i mars 2013.

Mats Myrman

Birgitta Nordqvist

Peter Eriksson

Ordförande

Kassör

Sekreterare

Karin Nilsson

Agnetha Jansson

Vice ordförande

Birgitta Sjöblom-Andersson

Arvid Frenell
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RESULTATRÄKNING 1/1 - 31/12 2012
INTÄKTER
Bingolotto
Fondintäkter
Medlemsavgifter
Aron Söderlinds minnesfond
Verksamhetsbidrag – Ånge kommun

14 802,00 kr
38 990,12 kr
1 238,00 kr
1 794,70 kr
10 846,00 kr

Aktivitetsbidrag – Ånge kommun

850,00 kr

Summa intäkter:

68 520,82 kr

KOSTNADER
Möten
Ungdoms- och Idrottssektionen
Studier
Högkostnadsskydd
Medlemsvård
Årsmötet
Diverse medlemsaktiviteter
Rekreationsbidrag
Humanpriset
Kostnadsersättningar
Förbrukningsmaterial & Förbrukningsinventarier
Datakostnader
Trycksaker
Telefon och porto
Diverse avgifter
Resekostnader
Medlemsavgifter – annan förening

-2 488,91 kr
+2 159,54 kr
-51,85 kr
-1 050,00 kr
-200,00 kr
-2 655,00 kr
-16 248,80 kr
0,00 kr
0,00 kr
-4 500,00 kr
-5 696,25 kr
-279,00 kr
-1 242,50 kr
-1 926,00 kr
-235,00 kr
-3 391,00 kr
-578,00 kr

Summa Kostnader:

-38 382,77 kr

Årets Resultat:

30 138,05 kr
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BALANSRÄKNING 2012-12-31
TILLGÅNGAR
Kassa
Postgiro
Nordea Affärskonto
Nordea Räntefond (Rekreationsfonden)
Nordea Sekura (Söderlinds minnesfond)
Nordea Stratega 30 (Hassel & Bergwalls fond)

13 753,00 kr
0,00 kr
23 524,15 kr
175 986,34 kr
67 479,24 kr
595 738,32 kr

Summa Tillgångar

876 481,05 kr

SKULDER
Upplupna arbetsgivaravgifter
Eget kapital

-0,50 kr
-876 480,55 kr

Summa Skulder:

-876 481,05 kr

TÄNK PÅ ARON SÖDERLINDS MINNESFOND NÄR DU VILL HEDRA EN
ANHÖRIG ELLER NÄRA VÄNS BORTGÅNG.
Minnesbrev sändes

Specificerad ekonomi - SÖDERLINDS MINNESFOND:
Ingående balans Fondmedel 1/1 2011
Erhållna bidrag under året
Utbetalda Fondmedel under året
Fondmedelsförtjänst
Fondens behållning 31/12 2012

65 884,54 kr
200,00 kr
0,00 kr
1 394,70 kr
67 479,24 kr

EKONOMISK RAPPORT FÖR AVDELNINGEN 2012
Ekonomisk redovisning för räkenskapsåret 2012-01-01—2012-12-31 - DHR Ångeavdelningen.
Årets resultat visar ett överskott på 30 138,05 kronor. Årets intäkter blev ca 24 000 kronor större än
budgeterat och detta mest beroende på att fondintäkterna gav ca 39 000 kronor. I övrigt höll sig intäkterna i
närheten av budgeten. Årets kostnader hamnade på ca 6 000 kronor under budgeterat belopp, vilket också
bidrog till det positiva resultatet. På kostnadssidan kan nämnas att Ungdoms- och Idrottssektionen istället
för en budgeterad kostnad på 5 000 kronor, resulterat i en intäkt på
2 159,54 kronor. Avdelningen har vid årsskiftet ett tillgångskapital på 876 481,05 kronor.
Text: Birgitta Nordqvist – kassör
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IDROTTSSEKTIONEN
Medlemsantal och avgift:
Medlemsantalet per den 31.12.2012 var 21 stycken, varav 10 stycken hade mästerskapslicens som var
fördelade på följande idrotter: Alpint, Boccia, Bordtennis, Curling och Längdåkning. Medlemsavgiften har
varit 150 kronor per medlem och år.
Möten:
Idrottssektionen har haft tre protokollförda möten under året, samt ett antal planeringsmöten inför den eget
arrangerade DM tävlingen i Inomhusboccia. I samband med avdelnings- och styrelsemöten, har idrotten
haft en ständig punkt på dagordningen, varigenom medlemmarna har informerats om ekonomi, skrivelser,
rapporter och tävlingsresultat.
Medlemskap i andra förbund:
Riksidrottsförbundet, Svenska Handikappidrottsförbundet, Västernorrlands HIF.
Träningsverksamhet:
Bordtennis- och Bocciaträningen har bedrivits i Fränsta sporthall. Inomhuscurlingen är nerlagd.
Bidrag och anslag:
3 150 kr
Medlemsavgifter
4 728 kr
Lokalt aktivitetsstöd från Riksidrottsförbundet
3 000 kr
Lokalt aktivitetsstöd från Ånge kommun
2 000 kr
Arrangörsbidrag DM-tävling från VHIF
10 000 kr
Verksamhetsbidrag från DHR Ångeavdelningen
Se för övrigt avdelningens resultat- och balansräkning där idrotten innehar ett eget konto.
Evenemang:
Västernorrland och Jämtland har haft sina årliga återkommande seriematcher. Sammanlagt deltog 11
stycken lag därav Ånge som ställde upp med 2 stycken lag. Matcherna har spelats mellan maj och
september månad på olika orter. Slutresultaten blev en 2: a plats för Ånges lag 1 och en 5: e plats för
Ånges lag 2 – ett mycket bra resultat, vilket visar att vi tränar rätt.
Text av: Birgitta Sjöblom-Andersson
Årets DM-tävlingar i inomhusboccia hölls i Fränsta sporthall och var som vanligt intensivt och spännande.
Det bjöds på fin underhållning i form av jämna och bra tävlingar. Vi inom idrottssektionen tackar de
deltagande föreningarna och våra utmärkta funktionärer.
Text av: Mats Myrman
TÄVLINGSRESULTAT 2012
Tävling:
Datum:
Plats:
Arrangör:
Placering:

DM - Inomhusboccia
19-20 maj
Sporthallen, Fränsta
DHR Ånges Idrottssektion
Kl. 3 ind: Alla oplacerade
Kl. 3 lag: 1:a DHR Ånge 1 (Birgitta Andersson, Nils Frank, Tomas Svedin),
6:a DHR Ånge 2 (Anders Jonsson, Andreas Westin, Jan Hjorth)

Tävling:
Datum:
Plats:
Arrangör:
Placering:

DM - Utomhusboccia
1-2 september
Holmvallen, Holm
HIF Kämparna, Sundsvall
Kl. 3 ind: 6:a Johanna Eckeskog och övriga deltagare från Ånge – oplacerade
Kl. 3 lag: 5:a DHR Ånge 1 (Birgitta Andersson, Nils Frank, Tomas Svedin)

Tävling:
Datum:
Plats:
Arrangör:
Placering:

Mittserien - Utomhusboccia
sommaren 2012
Holm, Krokom och Strömsund
Västernorrlands HIF och Jämtland/Härjedalens HIF i samarbete med föreningarna
Kl. 3 lag: - 2:a Ånge Lag 1, 5:a Ånge Lag 2
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SLUTORD
Boccian är fortsatt stark med många utövare inom idrottssektionen. En god uppslutning på träningarna och
fler licensierade spelare som intresserar sig för sporten. Träningen har börjat bära frukt i form av
framskjutna placeringar i olika tävlingar – bl.a. guld i lag på DM inomhus och en 2: a plats i seriespelet.
Bordtennisen har det inte varit mycket med under verksamhetsåret men vi jobbar på att komma igång med
en träningsgrupp. Rekryteringen av nya medlemmar till idrotten måste bli bättre, vilket vi arbetar på.
Vi har under året haft ett bra och nära samarbete med vår kommun Ånge. Vi vill framföra ett tack till
kommunen, idrottsföreningar, idrottsförbund, firmor och enskilda som stöder vår verksamhet. Inför
idrottsåret 2013, planerar vi deltagande i ett antal andra tävlingar, samt ett eget arrangemang Utomhusboccia DM. Vi i styrelsen vill nu ta tillfället i akt att önska alla våra medlemmar och idrottare lycka
till under det nya året!
Idrottssektionens styrelse i mars 2013.

Peter Eriksson

Mats-Ola Jonsson

Mats Myrman

Ordförande

Sekreterare

Ledamot

Karin Nilsson

Birgitta Sjöblom-Andersson

Egon Lundahl

Ledamot

Ledamot

Ledamot

DHR Ånges boccialag med guldmedaljer kring halsen på Inneboccia DM 2012 – fr. v. Birgitta Sjöblom-Andersson, Tomas Svedin och Nils Frank.

Stilstudie – Birgitta Sjöblom-Andersson in action i det individuella gruppspelet.
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STYRELSENS BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2013

POSTER

INTÄKTER

KOSTNADER

Bingolotto

15 000 kr

0 kr

Fondintäkter

20 000 kr

0 kr

Medlemsavgifter

1 000 kr

0 kr

Aron Söderlinds Minnesfond

1 000 kr

0 kr

11 000 kr

0 kr

1 000 kr

0 kr

Medlemslotterier

0 kr

0 kr

Möten

0 kr

3 000 kr

Ungdoms- och Idrottssektion

0 kr

5 000 kr

Studier

0 kr

1 200 kr

Högkostnadsskydd

0 kr

1 000 kr

Årsmötet

0 kr

2 500 kr

Diverse Medlemsaktiviteter

0 kr

15 000 kr

Humanpriset

0 kr

5 000 kr

Rekreationsbidrag

0 kr

500 kr

Kostnadsersättningar

0 kr

5 000 kr

Förbrukningsmaterial och inventarier

0 kr

3 000 kr

Kontors- och datakostnader

0 kr

300 kr

Trycksaker

0 kr

500 kr

Telefon och Porto

0 kr

2 000 kr

Diverse Avgifter

0 kr

400 kr

Resekostnader

0 kr

4 000 kr

Medlemsavgift - annan förening

0 kr

600 kr

49 000 kr

49 000 kr

Verksamhetsbidrag från kommunen
Avd. lokala aktivitetsstöd från kommunen

Summa:
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