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BOKSLUT MED BOKSLUTSKOMMENTARER 
 

 

 Fritidsbanken Sverige  Sida:  1(2)

 802496-1289  Resultatrapport  Utskrivet:  20-01-26
 Preliminär  09:40

 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  109
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 19-01-01 - 19-12-31

 Perioden  Ackumulerat
 Rörelsens intäkter mm

 Nettoomsättning
 3560  gåvor  2 500,00  2 500,00
 3710  RF medel  2 000 000,00  2 000 000,00
 3750  Gåvor  16 000,00  16 000,00
 S:a Nettoomsättning  2 018 500,00  2 018 500,00

 Övriga rörelseintäkter
 3989  Övriga erhållna bidrag  310 000,00  310 000,00
 3999  Övriga rörelseintäkter  4 857,00  4 857,00
 S:a Övriga rörelseintäkter  314 857,00  314 857,00

 S:a Rörelseintäkter mm  2 333 357,00  2 333 357,00

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4122  SMS avgift utlåningssystem  -4 954,00  -4 954,00
 4123  Webbhotel Utlåningssystem  -2 215,00  -2 215,00
 4124  Underhåll utlåningssystem  -54 072,00  -54 072,00
 4125  Övrigt utlåningssystem  -232 875,00  -232 875,00
 4540  Profilprodukter  -25 328,00  -25 328,00
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -319 444,00  -319 444,00

 Bruttovinst  2 013 913,00  2 013 913,00

 Övriga externa kostnader
 5050  Lokaltillbehör  -89,00  -89,00
 5301  Årsmöteskostnader  -15 382,00  -15 382,00
 5420  Programvaror  -7 097,55  -7 097,55
 6070  Representation  -8 595,90  -8 595,90
 6150  Trycksaker  -6 250,00  -6 250,00
 6215  Datakommunikation,Webb, IT  -16 017,00  -16 017,00
 6250  Postbefordran  -2 325,00  -2 325,00
 6310  Företagsförsäkringar  -119 000,00  -119 000,00
 6480  Konferenser/möten  -35 969,00  -35 969,00
 6481  Styrelsekonferans  -22 748,00  -22 748,00
 6570  Bankkostnader  -1 646,50  -1 646,50
 S:a Övriga externa kostnader  -235 119,95  -235 119,95

 Personalkostnader
 7011  Kostnad för DS  -250 599,00  -250 599,00
 7019  Lönekostnader personal  -966 329,00  -966 329,00
 7333  Bilersättningar DS  -2 964,00  -2 964,00
 7335  Resekostnader/Logi  -4 182,00  -4 182,00
 7400  Övriga personalkostnader  -900,00  -900,00
 7401  Övriga personalkostnader DS  -4 299,00  -4 299,00
 S:a Personalkostnader  -1 229 273,00  -1 229 273,00

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -1 783 836,95  -1 783 836,95

 Rörelseresultat före avskrivningar  549 520,05  549 520,05

 Rörelseresultat efter avskrivningar  549 520,05  549 520,05

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  549 520,05  549 520,05

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  549 520,05  549 520,05

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  549 520,05  549 520,05

 Resultat före skatt  549 520,05  549 520,05

 Beräknat resultat  549 520,05  549 520,05
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Tjänster 
Föreningen har två heltidstjänster som finansieras med medel från Riksidrottsförbundet (RF). 
Fritidsbanken Sverige är mottagare av medlen och Värmlands Idrottsförbund (nuvarande RF-SISU 
Värmland) stod fram till 31 december 2019 för arbetsgivaransvaret. För 2020 finns en fortsatt 
finansiering från RF för tjänsterna med 1,5 miljoner, men en årlig nedtrappning och för 2021 erhålls 1 
miljon kronor. Det innebär att andra medel måste tillskjutas för att bibehålla samma verksamhet. 
 
Försäkring och serviceavgifter 
Värmlands Idrottsförbund administrerar fakturering av serviceavgifter som täcker kostnaden för 
försäkring samt drift och underhåll av utlåningssystemet. 
 
Kommentarer till Fritidsbanken Sveriges bokslut  
Största delen av de medel som kommit in är öronmärkta för respektive ändamål. Medel som erhölls 
2019 från Kronprinsessparets stiftelse har använts till att vidareutveckla utlåningssystemet. Från Region 
Värmland erhölls 220 000 till en del av distriktssamordnartjänst tillsammans med Värmlands 
Idrottsförbund. 100 000 har erhållits av Region Stockholm för en förstudie i Stockholmsområdet.  
 
Föreningens övriga utgifter har till stor del bestått av årsavgifter för licenser, domäner och bankavgifter. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 Fritidsbanken Värmland  Sida:  1(1)

 802496-1289  Balansrapport  Utskrivet:  19-01-01
 Preliminär  09:37

 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  41
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 18-01-01 - 18-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Omsättningstillgångar

 Kassa och bank
 1920  PlusGiro  130 868,18  293 318,26  424 186,44
 S:a Kassa och bank  130 868,18  293 318,26  424 186,44

 S:a Omsättningstillgångar  130 868,18  293 318,26  424 186,44

 S:A TILLGÅNGAR  130 868,18  293 318,26  424 186,44

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2010  Eget kapital  -130 868,18  0,00  -130 868,18
 S:a Eget kapital  -130 868,18  0,00  -130 868,18

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -130 868,18  0,00  -130 868,18

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  293 318,26  293 318,26
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019 
 
Styrelsen för Fritidsbanken Sverige avger härmed följande berättelser för verksamhetsåret 2019. 
 
Styrelse 
Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden. Fritidsbanken Sveriges styrelse har bestått av sju 
ledamöter och sju ersättare. 
 
Styrelsedygn 
I september genomfördes ett arbetsdygn i Stockholm. Där diskuterades bland annat nationell struktur, 
finansiering och framtida strategier, liksom Fritidsbankens koppling till idrottens utvecklingsresor.  
 
Ordinarie ledamöter 
Lena Olsson, ordförande, Svenska kyrkan i Karlstads Stift 
Inge Larsson, vice ordförande, Värmlands Idrottsförbund 
Sven-Erik Persson, kassör, Fritidsbanken Deje 
Kicki Velander, Fritidsbanken Torsby 
Johanna Vilhelmsson, Fritidsbanken Umeå 
Thomas Lindberg, Fritidsbanken Halmstad 
Björn Lans, Fritidsbanken Bollnäs 
 
Ersättare 
Maria Busk Madland, Värmlands Idrottsförbund 
Anita Hagelin, Fritidsbanken Deje 
Gösta Kihlgren, Fritidsbanken Torsby 
Peter Jacobsen, Fritidsbanken Åmål 
Kicki Karlsson, Fritidsbanken Storfors 
Johannes Fransson, Svenska kyrkan i Karlstads Stift  
Joakim Lander, Fritidsbanken Hagfors 
 
Kansli  
Kansliet inryms i Idrottens Hus, Karlstad. Genom ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet bemannas 
kansliet av två tjänster, David Mathiasson som verksamhetsledare och Henric Byström som 
varumärkes- och kommunikationsansvarig. Från 1 januari 2020 är tjänstepersonerna anställda av 
Fritidsbanken Sverige (tidigare var Värmlands Idrottsförbund arbetsgivare). 
 
Distriktsamordnare 
Under året har 16 distriktssamordnare, anställda av distriktsidrottsförbunden arbetat med nyetablering, 
samordning och vidareutveckling av befintliga Fritidsbanker. Dock märker vi ett minskat engagemang 
från idrottsdistrikten, som hänger ihop med nya regeringsdirektiv som styr hur idrottens statsbidrag ska 
användas, och den totala tiden som läggs på Fritidsbanken har minskat. Landets största distrikt, Västra 
Götaland, har dessutom helt tagit bort samordnarrollen, som tidigare var uppdelad på två personer. Vi 
tror att idrotten har en viktig roll att fylla för Fritidsbanken även i framtiden, men vi behöver se över 
formerna för detta. 
 
Fritidsbanken i siffror 
Vid årets slut fanns 95 Fritidsbanker. 180 000 artiklar fanns registrerade vid årets utgång och  
260 019 utlån genomfördes 2019, vilket är ökning med nästan 100 000 jämfört med året innan. 
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106 personer (+ 27 jämfört med 2018) har haft en ordinarie tjänst på någon av de lokala 
Fritidsbankerna, 97 personer (+ 14) har varit anställda med något slags lönebidrag och 236  
(+ 66) har praktiserat eller arbetsprövat genom arbetsmarknadsenheter och liknande. Av dessa har 31 
(+ 6) gått vidare till en anställning (på Fritidsbanken eller någon annanstans).  
113 personer (- 32) har jobbat ideellt på Fritidsbanken. 
 
Fritidsbanker vi har välkomnat under 2019 
Falkenberg, Jönköping, Lund, Mölndal, Partille, Strängnäs, Uppsala (Gränby), Örebro, Östernärke och 
Östra Göinge. 
Verksamheten i Skellefteå stängdes under sommaren och lades officiellt ned vid årsskiftet. 
 
 
Aktiviteter under året 
 
Namnändring 
Föreningen bytte namn från Fritidsbanken Värmland ideell förening till Fritidsbanken Sverige ideell 
förening, efter beslut på årsmötet i maj 2019. 
 
Forskning 
Under 2019 genomförde Research Institute of Sweden (RISE) en forskningsstudie på Fritidsbanken. 
Studien syftade till att utvärdera vilka samhällsnyttor fritidsbanker bidrar till, samt de framgångsfaktorer 
och utmaningar som upplevs påverka hur väl en fritidsbank fungerar. 75 fritidsbanker svarade på 
forskarnas enkät och fem av dem deltog i djupintervjuer. 113 låntagare och givare (personer som 
skänker utrustning) svarade på en digital enkät och 80 st på en pappersenkät som delades ut på 
fritidsbankerna. 
 
Rapporten innehåller en rad intressanta fakta och slutsatser. Bland annat anser 54 % av låntagarna att 
de rör sig mer tack vare att de kan låna utrustning på Fritidsbanken. 42 % tror inte att de hade testat 
aktiviteten om de inte kunnat låna utrustning på Fritidsbanken och 38 % lånade mer utrustning än de 
hade planerat vid sitt senaste besök. 
 
Studien belyser Fritidsbanken ur flera perspektiv, bland annat sociala effekter, inkludering och 
deltagande, ekonomiska effekter, miljömässiga effekter, betydelsen av livsförlängande åtgärder, 
bilkörandets belastning, ändrat konsumtionsmönster, samt framgångsfaktorer och utmaningar. 
 
Forskningsstudien finns att ladda ner i sin helhet på fritidsbanken.se. 
 
Utlåningssystem 
I mars lanserades Fritidsbankens gemensamma utlåningssystem, efter ett beslut på årsmötet 2018 om 
att utveckla ett sådant. Det webbaserade systemet håller ordning på all utrustning och alla lån som 
görs runt om i landet. Fritidsbankerna har successivt registrerat alla artiklar och börjat använda det för 
utlåning när alla prylar matats in. Vid årsskiftet 19/20 hade 43 fritidsbanker börjat använda systemet för 
utlåning. 22 st höll på med registrering av artiklar, medan 29 st ännu inte har börjat.  
 
Det är viktigt att alla kommer igång med utlåningssystemet och styrelsen räknar med att detta sker 
under 2020. Först då kan vi dra nytta av systemet fullt ut, såsom studier av statistik, överflyttning av 
artiklar mellan fritidsbanker, etc. Det blir också en kvalitetsförbättring för såväl personal som låntagare. 
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Ända sedan lanseringen har systemet vidareutvecklats med nya funktioner och ambitionen är att det 
ska finnas ekonomi för kontinuerlig utveckling även fortsättningsvis. 
 
Miljöpolicy 
Styrelsen antog i december en miljöpolicy för Fritidsbanken. Den fastslår att miljöarbetet är en central 
del av verksamheten och att ständiga förbättringar ska vara vägledande. Fritidsbankens verksamhet har 
en potential att reducera klimatpåverkan med 70 % jämfört med en linjär modell, enligt RISE. För att 
uppnå den nivån krävs att vi förlänger livslängden på utrustningen, jämfört med privat ägande. 
 
Fritidsbanken Sverige ansvarar för spridning, implementering, uppföljning och framtida uppdateringar 
av policyn, medans Fritidsbankens medlemmar uppmanas att följa policyn och tillämpa den utifrån den 
egna verksamhetens behov och möjligheter. 
 
Pep-dagen 
I september genomfördes ”Pep-dagen” i Hagaparken, Stockholm. Arrangör var Generation Pep, som 
är grundad av Kronprinsessparet och det var andra året i rad som Fritidsbanken medverkade. Syftet 
med dagen är att uppmuntra fler barn och ungdomar att vara fysiskt aktiva. Hos Fritidsbanken kunde 
man prova på att rida en mekanisk tjur, gå på styltor och springa en hinderbana med valfritt redskap. 
Kronprinsessfamiljen besökte oss och pratade en stund. Någon tur på den mekaniska tjuren blev det 
dock inte den här gången, trots att många fotografer höll tummarna. Totalt besöktes vår yta av fler än 
2 500 barn och ungdomar. Eventet bemannades av Hanna och Sufyan från Fritidsbanken Upplands 
Väsby, Peter, Hasse och Stefan från Fritidsbanken Fagersta, Sofia och Anna från Västmanlands 
idrottsförbund, Henric från Fritidsbanken Sverige och Cornelia som var volontär. 
 
Årets Fair Play-pris 
På Idrottsgalan i Globen tilldelades Fritidsbanken det nyinstiftade Fair Play-priset som delades ut för att 
påminna om den delen av idrott där deltagandet, utövandet och gemenskapen är större än själva 
prestationen. Bakom priset stod Stadium och Idrottsgalan och så här sa prisutdelaren Karl Eklöf, vd 
Stadium Group:  
 
– Fritidsbanken sätter fokus på aktivitet och miljö, två viktiga områden. Deras verksamhet möjliggör att 
fler inspireras till ett liv i rörelse på ett hållbart och ekonomiskt sätt. Här är inte utrustningen ett hinder 
utan istället öppnar Fritidsbanken upp dörrar för att många fler kan mötas på lika villkor. Vi är därför 
oerhört stolta över att få tilldela det första Fair Play-priset till just Fritidsbanken. 
 
Lena Olsson, ordförande för Fritidsbanken Sverige, tog emot priset tillsammans med David 
Mathiasson, verksamhetsledare och Henric Byström, varumärkes- och kommunikationsansvarig på 
Fritidsbanken Sverige. 
 
Fritidsbankens koppling till idrottens utvecklingsresor 
Riksidrottsförbundet är Fritidsbanken Sveriges största och enskilt viktigaste partner. De ger finansiellt 
bidrag och genom distriktsidrottsförbunden arbetar de regionalt för nyetablering och utveckling av 
våra fritidsbanker. I RF:s Strategi 2025, som antogs på Riksidrottsmötet 2017, finns fem 
utvecklingsresor som tillsammans stakar ut vägen mot framtidens idrott. Fritidsbanken har tagit fram 
ett dokument som visar på vår koppling till tre av utvecklingsresorna: En ny syn på träning och tävling, 
Inkluderande idrott för alla och Jämställdhet för en framgångsrik idrott. 
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Fritidsbanken Umeå – ett gott exempel 
Det görs så mycket bra saker på Fritidsbankerna i landet. Bakom framgången ligger hårt arbete, 
kreativitet och ett stort hjärta. En fritidsbank som verkligen sticker ut 2019 är Umeå som lånade ut 
mer än 46 000 (!) artiklar och medverkade på 147 (!) event. Intresset för Fritidsbanken är verkligen på 
topp i Umeå och personalen sliter hårt för att hinna hjälpa alla. Under sommaren hade de hjälp av 12 
feriearbetare som lånade ut prylar på platser där invånarna befann sig och i februari inleddes ett 
framgångsrikt samarbete med Parasport Västerbotten som innebär att Fritidsbanken fått tillgång till ca 
60 parasportartiklar för utlåning.  
 
Utveckling baserat på erfarenheter 
Ända sedan starten 2013 har Fritidsbanken utvecklat verksamheten baserat på tidigare erfarenheter. 
Med tiden lär vi oss vad som fungerar och inte och det styr våra krav och riktlinjer till Fritidsbankens 
lokala huvudmän med målet att så många som möjligt ska låna så mycket som möjligt. Det finns 
fritidsbanker som har en ganska blygsam utlåning, vilket innebär att kostnaden per lån blir hög för 
huvudmannen, även om personal- och hyreskostnader är relativt låga. Således behöver vi verka för att 
ge nämnda fritidsbanker bättre förutsättningar. Det sker på olika plan. Politikerna behöver känna till 
Fritidsbankens effekter och vad som krävs för att uppnå de mål man sätter och tillföra ekonomiska 
resurser därefter. Tjänstepersonerna behöver också vara väl insatta i verksamheten och använda 
tilldelade resurser på ett sätt som resulterar i en väl fungerande Fritidsbank med rätt förutsättningar. 
Slutligen behöver personalen sträva efter att skapa en inbjudande plats med hög servicegrad och bra 
bemötande. Fritidsbankens kansli arbetar tillsammans med distriktsamordnarna för att stötta 
utvecklingen så att alla fritidsbanker minst uppnår nivån ”godtagbar”. 
 
Under verksamhetsåret 2019 öppnade färre fritidsbanker än åren innan, men utlåningen ökade 
samtidigt med nära 100 000 artiklar. Från att ha fokuserat mycket på tillväxt har kvalitén hos 
fritidsbankerna blivit allt viktigare. Kraven har höjts på de huvudmän som vill starta en fritidsbank, vilket 
i sin tur har inneburit högre kostnad, längre beslutsvägar och färre etableringar. Många kommuner 
hade samtidigt stora besparingskrav 2019 och det bidrog givetvis också till uppbromsad 
expansionstakt. Det är tydligt att de fritidsbanker som har en anställd platsansvarig och en för 
verksamheten lämplig lokal med strategisk placering också är de som lyckas bäst med utlån och 
insamling av utrustning. Därför är det numer obligatoriskt för alla nystartade fritidsbanker att dessa 
båda kriterier uppfylls. Med hjälp av vår samlade erfarenhet från tidigare uppstarter vill vi hjälpa nya 
huvudmän att genomföra satsningar som lyckas. Det innebär längre processer, men det tjänar alla på i 
längden. 
 
Specialidrottsförbund 
Fritidsbanken har under året inlett samarbeten med ett antal specialidrottsförbund, exempelvis 
Skateboardförbundet och Skridskoförbundet. Ambitionen är att genom specialidrottsförbunden stärka 
banden till idrottsföreningarna, få in mer utrustning, höja kompetensen hos vår personal, öka intresset 
för idrotterna och slussa låntagare till föreningarna.  
 
Sommarturné och annan mobil verksamhet 
Det blir allt vanligare att Fritidsbanken tillfälligtvis flyttar ut sin verksamhet. Det kan handla om att 
medverka på event eller att befinna sig på platser som naturligt samlar många potentiella låntagare. 
Det kan också handla om att ta med sig utrustning till skolor och låna ut under raster, något som 
brukar vara mycket uppskattat av såväl elever som lärare. 
 
Sommaren 2019 hade fler än 20 fritidsbanker speciella sommarsatsningar där feriearbetande 
ungdomar ihop med handledare bedrev mobil utlåning i någon form. I Skövde genomförde man sin 
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sommarturné för andra året i rad där olika delar av kommunen besöktes efter ett förutbestämt 
schema. Vid flertalet tillfällen medverkade lokala idrottsföreningar som ledde aktiviteter på plats. I 
Sandviken flyttade Fritidsbanken ut i Stadsparken, också det för andra året i rad, och vid Fritidsbankens 
husvagn kunde besökarna spela spel och låna utrustning. I Värmland leasades en buss som delades av 
Deje, Filipstad, Munkfors och Säffle efter att de tilldelats ett stipendium från Helmiastiftelsen. 
 
Den mobila verksamheten resulterar, förutom i lån på plats, också till fler lån i ”butiken”, något bland 
annat Umeå har kunnat konstatera. För många är snabblånet vid badstranden, parken eller 
aktivitetsytan första gången de kommer i kontakt med Fritidsbanken och det är först när de lånar 
något som de inser hur smart och enkelt det är. 
 
Styrelsen Fritidsbanken Sverige 
 
Karlstad den 18 maj 2020 
 
 
 
____________________ ____________________ ____________________ 
Lena Olsson  Inge Larsson  Sven-Erik Persson 
ordförande  vice ordförande kassör 
 
 
____________________ ____________________ ____________________ 
Kicki Velander Björn Lans  Thomas Lindberg 
ledamot  ledamot  ledamot 
 
      
____________________  
Johanna Vilhelmsson  
ledamot    
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Fastställande av MEDLEMSAVGIFT 2020:1 
 
Fritidsbanken Värmlands medlemsavgift har sedan starten varit satt till 0 kr då vår målsättning är att 
hålla kostnaderna ner för de lokala Fritidsbankerna. Styrelsen föreslår årsmötet att fastställa 
medlemsavgiften till 0 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styrelsen föreslår årsmötet 
ATT fastställa medlemsavgiften till 0 kr 
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VERKSAMHETSPLAN 2020:2 

 
 
Verksamhetsplan för Fritidsbanken 2020 
 
Fritidsbanken bidrar till ökad spontanidrott, hälsa, välbefinnande och inkludering. Genom smart 
återanvändning bidrar vi till ett hållbart samhälle. Vi vill även bidra till ett stärkt samarbete mellan 
idéburen och offentlig sektor och är en bra rekryteringsplattform för idrottsföreningar, där intresse 
väcks för nya utövare. Fritidsbanken strävar efter att vara en bra plats för arbetsträning och praktik, där 
individen får utvecklas i en positiv miljö, med meningsfulla arbetsuppgifter och sociala kontakter. 
 
Efter en tid av stark tillväxt av antalet fritidsbanker vill vi nu särskilt fokusera på att stärka de befintliga 
fritidsbankerna detta kommer att ske på flera sätt. Under 2020 kommer vi fortsätta arbetet med och 
utveckla de organiserade regionsträffarna där Fritidsbanker träffas, utbyter erfarenheter och 
kompetensutvecklas. Vi vill bidra till att fler kommer ut i organiserad idrott och vara en länk mellan 
låntagare och de lokala idrotts- och friluftsföreningarna. 
 
Ett arbete har påbörjats för att ta fram en organisation för Fritidsbanken för att kunna möta de krav 
som ställs på en expansiv verksamhet. Vi står i ett övergångsskede där vi samtidigt som vi blickar 
framåt måste förvissa oss om att vi står stadigt, att den befintliga organisationen håller och att vi inte 
kompromissar på den värdegrund som Fritidsbanken bygger på. En del förändringar skedde vid 
årsskiftet medan somligt måste få ta sin tid så att vi succesivt kliver in i det nya. 
 
Mål för 2020  
• Att samtliga Fritidsbanker uppnår nivån “Godtagbar Fritidsbank”. (För kriterier, se 

Uppstartshandboken som finns att ladda ner i filarkivet.) 
• Att genomföra två samordnarträffar 
• Att varje lokal Fritidsbank inbjuds att delta vid regionala träffar minst två gånger 
• Att samtliga Fritidsbanker ska implementera det nya utlåningssystemet 2021-04-01 
• Att säkerhetsställa ett långsiktigt ekonomiskt flöde för verksamhetshetens hållbarhet 
• Att utveckla regionala samverkansformer med tex Regioner och Länsstyrelser 
 
 
 
 
 
 
 
Styrelsen föreslår årsmötet 
ATT anta Verksamhetsplan 2020 
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BUDGET 2020:3  
 
 
Intäkter 2020 

RF  1 500 000 
Föregående år 873 703 
Fondmedel från föregående år (Region Stockholm) 100 000 
Serviceavgifter 250 000 
Fondmedel Region Stockholm 199 900 
Fondmedel Region Värmland 300 000 

    

Summa 3 223 603 

    
Utgifter 2020 

Personal 1 250 000 
Verksamhetskostnad 305 000 
Kansli/webb/IT 100 000 
Förstudie Region Stockholm 299 900 
Verksamhetsutveckling Region Värmland 300 000 
Folksam försäkring 120 000 
Driftskostnader utlåningssystemet 130 000 
Utveckling av lånestystemet 100 000 
Extern administration (bokföring) 19 000 
Styrelsen 99 703 
Reservfond* 500 000 
    
Summa 3 223 603 

  
  

 
 
 
* På grund av minskade anslag från RF avsätts medel för att trygga personalens löner kommande år. 
 
 
 
 
Styrelsen föreslår årsmötet 
ATT anta budgeten för 2020 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2020:4 
 
Val av ordförande 

• Lena Olsson – Svenska kyrkan Karlstads Stift (omval) 

 
Val av två ledamöter för en tid av två år 

• Ewa Linderholm Widell – Fritidsbanken Öckerö (nyval) 
• Björn Lans – Fritidsbanken Bollnäs (omval) 

 
Val av två ersättare för en tid av två år 

• Per Jutterström – Fritidsbanken Sundsvall (nyval) 
• Lenita Lannér – Fritidsbanken Strängnäs (nyval) 

 
Val av lekmannarevisor (ordinarie) för en tid av ett år 

• Bertil Hagelin – Fritidsbanken Deje (omval) 

 
Val av lekmannarevisor (ersättare) för en tid av ett år 

• Åsa von Essen – Fritidsbanken Frölunda Torg (omval) 

 
Val av ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande, för en tid av ett år 
Sittande valberedning föreslår att valberedningen utökas till fem ledamöter, för att: 

• undvika att arbetet blir sårbart om någon ledamot inte kan fullfölja sin uppgift 
• minska arbetsbelastningen på varje ledamot, samt 
• få en större geografisk spridning och bredare representation 

Sittande ledamöter som ställer upp för omval: 
• Emma Kronberg, Fritidsbanken Ale 
• Pernilla Hermansson, Fritidsbanken Grums 

 
Ny styrelse enligt valberedningens förslag 

Ledamöter Ersättare 
Namn Representerar Vald t o m Namn Representerar Vald t o m 
Lena Olsson Svenska kyrkan i 

Karlstads Stift 
2021 Johannes Fransson Svenska kyrkan i 

Karlstads Stift 
2021 

Inge Larsson RF-SISU Värmland 2021 Maria Busk Madland RF-SISU Värmland 2021 
Sven-Erik Persson FB Deje 2021 Anita Bergström FB Deje 2021 
Björn Lans FB Bollnäs 2022 Joakim Lander FB Hagfors 2021 
Ewa Linderholm 
Widell 

FB Öckerö 2022 Per Jutterström FB Sundsvall 2022 

Johanna 
Vilhelmsson 

FB Umeå 2021 Lenita Lannér FB Strängnäs 2022 

Thomas Lindberg FB Halmstad 2021 Kristina Karlsson FB Storfors 2021 
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MOTION 2020:5 Satellitutlåning  
 
Vi vill att det ges tillåtelse att ha ”Satellit utlåning”, med det menar jag att vi på Fritidsbanken skulle 
kunna ha andra utlämningsställen i kommunen än bara vår fysiska butik. 
Som tex i Arvika skulle vi gärna ha ett Rullskridskoställ på Campingen som är belägen ca 8 km från 
Centrum, lika så att ha Badminton, Krocket, fotbollar på Glaskogen som är ett Naturvårdsområde 
med stigar och vindskydd ca 3, 5 mil från centrum. Vi har mycket turister från Europa som oftast inte 
har med sig sportutrustning, så det vore en fin service att ge. 
Jag vet att vi kan göra och gör event vid olika tävlingar, men här menar jag mer permanenta 
utlämningsställen som kan vara säsongsbetonade.    
 
Arvika 2020-01-30 
 
 
Jan Patrik Ohlson 
Fritidsbanken Arvika 
 
 
 
MOTIONSSVAR 
 
Fritidsbanken vill främja fysisk aktivitet och rörelseglädje. Att vara tillgänglig på andra platser än den 
fysiska Fritidsbanken där aktiviteter pågår är en utveckling som bör bejakas. 
Satelitutlåning bör idag ske i samråd med nationella kansliet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen för Fritidsbanken Sverige årsmötet  
ATT bifalla motionen 
ATT uppdra åt det nationella kansliet att genomföra en översyn om möjlighet till obevakad utlåning 
och/eller filialer till Fritidsbanken 
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MOTION 2020:6 Ändring av stadgar  
 
Motion till årsmötet för Fritidsbanken Sverige, angående ändring av Fritidsbankens stadgar. 
 
Vi motionärer anser att Fritidsbankens stadgar inte är tidsenliga eller demokratiska, därför anser vi att 
Fritidsbankens stadgar § 6 och § 7 ska förändras enligt följande: 

- att beslut som tas i Fritidsbankens styrelse ska vara demokratiska och ske med majoritetsbeslut 
utan att Svenska kyrkan i Karlstads stift samt Värmlands Idrottsförbunds har vetorätt. 

- att alla ledamöter och ersättare till Fritidsbankens styrelse fritt ska kunna nomineras från alla 
Fritidsbanker eller lämpliga personer ex. från föreningslivet, idrottsförbund eller annan 
organisation. 

- att i Fritidsbankens styrelse alltid ska finnas Fritidsbanker representerade.  
- att Svenska kyrkan i Karlstad stift, Värmlands Idrottsförbund och Deje Fritidsbank inte har 

rätten att utse sina egna ledamöter och ersättare till fasta platser i styrelsen.  
 
 
Örebro Län 2020-01-23 
 
Fritidsbankerna i 
Örebro, Nora, Lindesberg och Laxå 
 
 
 
MOTIONSSVAR 
 
Fritidsbanken Värmland bildades på initiativ av Fritidsbanken i Deje. Efter att flera nya Fritidsbanker i 
Värmland etablerats fanns ett behov av samordning. För att stärka Fritidsbanken i Dejes värdegrund 
vände man sig till Värmlands Idrottsförbund (nuvarande RF-SISU Värmland) samt Svenska kyrkan i 
Karlstads stift för stöd för utveckling. Svenska kyrkan är tillsammans med Forshaga kommun 
initiativtagare till Fritidsbanken så steget till stiftsorganisationen föll sig naturligt. Likaså med Värmlands 
Idrottsförnbund som är den aktör som i sin ide samlar föreningar med fysisk aktivitet och rörelseglädje 
som grund. 
 
Med utgångspunkt av ovanstående formulerades § 7 i stadgarna.  
 

- Alla beslut i styrelsen för Fritidsbanken Sverige sker på demokratisk grund och ärendehantering 
bereds på praxis för idéburen verksamhet i Sverige. 
Vetorätten är giltig endast vid tre tillfällen nämligen: ändring av stadgar, väsentlig inriktning av 
föreningens verksamhet samt väsentlig organisatorisk förändring.  
Vid dessa tillfällen krävs det att såväl Svenska kyrkan i Karlstads stift samt Värmlands 
Idrottsförbund röstar för beslutet. 

 
- § 7 berättar också att valbar till styrelsen är medlemmar av Fritidsbanken. § 3 definierar 

medlem som de som tecknat avtal med Fritidsbanken för att driva en eller flera lokala 
Fritidsbanker.  
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- När Fritidsbanken har en långsiktig och hållbar struktur och organisation, både när det gäller 
ekonomi, personella och materiella resurser för att bedriva det nationella arbetet så kan det 
vara fullt möjligt att denna paragraf kan ses över. Inför 2022 har styrelsen för avsikt att göra en 
översyn av stadgan. 

 
 
 
 
 
 
 
Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen för Fritidsbanken Sverige årsmötet  
ATT avslå motionen 
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KOSTNAD FÖR EXTERN REVISOR 2020:7 
 
Årsmötet 2019 gav styrelsen i uppdrag att undersöka kostnaden för att anlita en extern revisor till 
kommande verksamhetsår. 
 
Styrelsen har tagit in offerter och föreslår WeAudit som extern, auktoriserad revisor, med Urban 
Johansson som kontaktperson.  
 
Kostnaden är beräknad till 17 500 kr/år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen för Fritidsbanken Sverige årsmötet  
ATT utse WeAudit som auktoriserad revisor, med Urban Johansson som kontaktperson 
 


