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Om verksamheten

Ytterligare ett år har passerat kantat av pandemi och ifrågasättande av folkbildningens
organisationer. Både studieförbund och folkhögskolor har varit tvungna att hitta former
för att snabbt ställa om sin verksamhet i takt med att pandemirestriktioner har förändrats och därmed förutsättningarna för att bedriva verksamheten. Samtidigt med detta
så har efterverkningar på den stora granskningen av studieförbundsverksamheten som
gjordes 2020 fortsatt med nya diskussioner om anslagens utformning.
Västra Götalands Bildningsförbund har under året genomfört konferenser och möten
via digitala plattformar och det har gjorts med framgång. Många personer har deltagit
på våra digitala konferenser, möten och seminarier.
Vi har också noterat att kontakterna med kommunernas handläggare och politiker har
ökat. Behovet av att kommunicera kring de kommunal anslagen och den lokala studieförbundsverksamheten har ökat. Detta kanske är en kombinerad effekt av de gjorda
granskningar och de uteblivna fysiska träffar med kommunal handläggare som vi vanligtvis genomför årligen.
Ansvaret för anslagen till folkhögskolorna övergick vid halvårsskiftet från VGRs Kulturnämnd (KUN) till Regionutvecklingsnämnden (RUN). Under året har vi arbetat med att
etablera bra kontakt med både politiker och tjänstepersoner.
Samarbetet med Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs Universitet har under året fortgått och vi har tillsammans genomfört en digital temadag kring Demokrati
och folkbildning med ett stort antal deltagare. Utbildningen ”Folkbildningens idé och
praktik”, som vi initierade med Göteborgs Universitet har fortsatt men nu i Göteborgs
Universitets ordinarie kursutbud.
Vi står fortsatt inför en stor utmaningar, där delar av folkbildningen ifrågasätts och bidragsgivare agerar för förändrade bidragsformer. Vi måste tillsammans agera samstämmigt och förtroendeingivande för att bibehålla goda relationer och vårt goda anseende.
Styrelsen vill rikta ett stort tack till anställda inom Västra Götalands Bildningsförbund
samt till anställda och förtroendevalda inom folkhögskolorna, studieförbunden och
övriga medlemsorganisationer för det arbete och insatser som gjorts under året. Vi vill
också rikta ett tack till företrädare för kommuner, Västra Götalandsregionen och andra
samarbetspartners för stöd och gott samarbete under 2021.

Ola Wirtberg
Styrelseordförande
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Inledning
Västra Götalands Bildningsförbund är ett samarbetsorgan för i Västra Götalandsregionen verksamma studieförbundsdistrikt, folkhögskolor och andra regionala kulturorgan
och skall som ett sådant bevaka och främja folkbildningsarbetet och folkbildningens
intressen i regionen genom omvärldsanalys, kommunikation, påverkan och samverkan.
Västra Götalands Bildningsförbund skall på sina medlemmars uppdrag verka som folkbildningens samverkansorganisation på det sätt medlemmarna beslutar.
Västra Götalands bildningsförbund är organiserat i en studieförbundsdelegation och
en folkhögskoledelegation. Studieförbundsdelegationen består av de 10 statsbidragsberättigade studieförbunden. Folkhögskoledelegationen består av de 16 rörelseägda
folkhögskolorna i regionen. De 6 folkhögskolor som har Västra Götalandsregionen som
huvudman är knutna till Bildningsförbundet som övriga medlemmar, liksom RF-SISU
samt Förvaltningen för kulturutveckling, VGR.
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Organisation
Medlemsorganisationer
Studieförbund

ABF Västra Götaland
Studieförbundet Bilda Sydväst
Folkuniversitetet
Ibn Rushd Studieförbund Distrikt Västra
Kulturens Bildningsverksamhet Region Väst
Medborgarskolan Region Väst
NBV Väst
Sensus Västra Sverige
Studiefrämjandet Utbildningscenter Väst
Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland

Övriga medlemmar

RF-SISU Idrottsutbildarna Väst
Förvaltningen för kulturutveckling, VGR
Billströmska folkhögskolan
Dalslands folkhögskola
Fristads folkhögskola
Grebbestads folkhögskola
Göteborgs folkhögskola
Vara folkhögskola

Rörelseägda folkhögskolor

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg
Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen
Axevalla folkhögskola
Borås folkhögskola
Finska Mångkulturella folkhögskolan
Folkhögskolan i Angered
Hellidens folkhögskola
Helsjöns folkhögskola
Hjo folkhögskola
Hjälmared folkhögskola
Kvinnofolkhögskolan
Ljungskile folkhögskola
Nordiska folkhögskolan
Sankta Elisabets folkhögskola
Vinga folkhögskola
Wendelsbergs folkhögskola

Representantskap/Årsmöte
Ordinarie årsmöte genomfördes 8 april 2021 som digitalt möte
Sammantaget deltog på mötet 53 personer, varav 46 ombud
Ordförande för årmötet var Conny Brännberg, ordförande i VGR:s kulturnämnd. Han
inledde årsmötet med en personlig reflektion kring de digitala konferenserna och de
stora förändringarna i våra mötesmönster som Covid19- pandemin inneburit. Conny
bjöd också in folkbildningen till den regionala satsningen ”att återstarta kulturen efter
pandemin”
Styrelsen, genom ordförande, avtackade avgående styrelseledamöterna Lena Elmquist
och Mikael Norén för deras engagemang i VGB och folkbildningen i länet.
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Styrelse och övriga grupper
Västra Götalands Bildningsförbunds verksamhet utgår från vårt övergripande måldokument, den årliga verksamhetsplanen samt de beslut som fattas i styrelsen och i
delegationerna.

Styrelsen har under 2021 bestått av:
Ola Wirtberg
Magnus Linder
Mikael Lindgren
Camilla Karlsson
Linda Novén
Stig-Olov Blixt
Maria Valeberg
Kerstin Alnebratt
Peter Bäcklund

Ordförande
Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, Vice ordförande
Hjälmared folkhögskola
Borås folkhögskola
ABF Västra Götaland
Folkuniversitetet
Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland
Förvaltningen för kulturutveckling, VGR
Billströmska folkhögskolan

Styrelsen genomförde 6 möten under 2021
9 mars, 8 april (konstituerande möte), 17 juni, 13 september, 27 oktober samt 30 november.

Styrelsens AU har under 2021 bestått av:

Ola Wirtberg
Ordförande VGB
Magnus Linder
Ordförande folkhögskoledelegationen
Linda Novén
Ordförande studieförbundsdelegationen
Arbetsutskottet har under året haft regelbunden digital kontakt kring förberedelser av
styrelsemöten samt uppföljning av pågående verksamhet.

Revisorer:

Ordinarie revisorer under 2021 har varit Håkan Andrén och Ingela Åkesson.
Lotta Jansson och Yvonne Karlsson har varit revisorsersättare.

Valberedningen

Valberedningen har under 2021 bestått av:
Sören Eriksson
Wendelsbergs folkhögskola (sammankallande)
Eva Lindgren
Göteborgs folkhögskola
Miriam Ås
Vinga folkhögskola
Andreas Berglund
Folkuniversitetet
Emma Ekblom
NBV Väst
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Studieförbundsdelegationen

Studieförbundsdelegationen har genomfört 8 möten under 2021:
4 februari, 17 mars, 22 april, 6 maj, 2 juni, 9-10 september, 30 september, 1 december.
Linda Novén, ABF Västra Götaland, har varit delegationens ordförande.
Delegationens arbetsutskott har dessutom regelbundet träffats under året.
Studieförbundsdelegationen har under 2021 framförallt fokuserat på:
• Kommunbidragsrekommendation 2021 samt strategisk plan för arbetet kring kommunbidragen.
• Fördjupad granskning av studieförbundens verksamhet.
• Sammanställning av verksamhetsstatistik.
• VGBs grunduppdrag och studieförbundsdelegationens interna arbete.
• Etikfrågor och frågor king tilliten till studieförbunden.
• Göteborgs stads nya kommunbidragsregler.
• Stärka samverkan mellan folkbildningen och VGR. Utökat delegationsmöte med studieförbundsdelegations ledamöter och ordföranden tillsammans med VGRs kulturnämnds ordförande, vice ordförande samt tjänsteperson.
• VGR-satsningar: Ofrivillig ensamhet, Nystart av kulturlivet samt Fullföljda studier.

Folkhögskoledelegationen

Folkhögskoledelegationen har genomfört 4 möten under 2021:
2 februari, 28 april, 20 augusti, 26 oktober. Planerat möte i juni ersattes av skriftlig rapport.
Magnus Linder, Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, har varit delegationens ordförande.
Delegationens arbetsutskott har dessutom regelbundet träffats under året.
Folkhögskoledelegationen har under 2021 framförallt fokuserat på:
• Dialogen med VGR gällande regionbidraget och en överenskommelse kring bland annat resurser för fullföljda studier och skolornas deltagande i FOKIS (Folkbildning och
kultur i samverkan).
• Dialog och påverkansarbete gentemot VGR utifrån den nya situationen att folkhögskolefrågorna och regionbidraget från och med 2021 övergått från Kultur- till Regionutvecklingsnämnden.
• Samarbetet mellan folkhögskolorna och Arbetsförmedlingen gällande de särskilda
uppdragen.
• Samordning av insatser utifrån Covid19-pandemins påverkan på verksamheterna.

Personal

VGB har två heltidsanställda bildningskonsulenter. Under året har utvecklings- och uppföljningssamtal med personalen genomförts. VGB:s kontor ligger på Skolgatan 3 i Skara.
Under pandemiåret 2021 har bildningskonsulenterna i stor utsträckning arbetat hemifrån.

Konkreta insatser och aktiviteter 2021

Här redovisas, utifrån verksamhetsplanens innehåll och disposition, de huvudsakliga
insatser och aktiviteter som genomförts under 2021.

Värdegrund, etik och ideologi
•

•
•
•

3 st digitala dialogmöten har genomförts mellan studieförbundens företrädare
och kommunala representanter. Mötenas innehåll har varit etik, tillit och hur har
granskningen av studieförbundens verksamhet gått till, verksamhet i pandemitider,
statsbidragsvillkoren nu och i framtiden.
Aktivt följt studieförbundens nationella fördjupade granskning under året.
Dialog med kommunernas företrädare när det gäller studieförbundens granskningar samt framtida tillitsfrågor till studieförbunden och deras verksamhet.
Under året har interna diskussioner skett i DFSen (Delregionala folkbildningssamråden) samt i studieförbundsdelegationen.
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Samverkan och påverkan

Ett antal insatser under 2021 i Bildningsförbundets regi har syftat till kunskapsutveckling och kollegiala möten för framförallt Bildningsförbundets medlemmar. Vi deltar
också i mer regelbundna samverkansinsatser med aktörer i vår omvärld och processer
över tid. Under 2021 har i stort sett all denna verksamhet skett digitalt på grund av Covid-19. Några exempel på detta arbete under året är:

Samverkan

• Vi har under året fortsatt det organiserade samarbetet med Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Arbetsgruppen för detta samarbete har
under året bestått av Johan Söderman, Martin Harling och Peter Korp från GU och
Kina Thorsell, Linda Novén och Hans-Åke Höber från VGB.
• VGB har arrangerat tre digitala möten för att underlätta nätverket för för administratörer på folkhögskolorna att träffas.Nätverket har en reprsentant i FSO:s referensgrupp för skoladministrativa frågor.
• VGB deltar aktivt i processen med VGR kring den regionala Överenskommelsen med
civila samhället. VGB har en representant i övernskommelsegruppen samt står som
arbetsgivare åt civilsamhällets resursperson inom överenskommelsearbetet.
• DFS-arbetet Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad , information, opinionsarbete
och återta tilliten till studieförbunden efter granskningar och strykningar av
verksamheter.
• Slå vakt om de generella kommunbidragen kopplat till VGBs kommunbidragsrekommendation.
• Nystart av DFS Göteborgsregionen.
• Samverkansmöten med internatfolkhögskolorna kring internatets betydelse. Gemensam uppvaktning av FBR rörande Covid19-pandemins effekter.
• Deltagande i digitala länsbildningsförbundsträffar med bildningskonsulenter från
hela landet.
• Deltagande i samverkanskonferens Studieförbunden i samverkan tillsammans med
LBF i landet för ordförande och konsulenter.
• På grund av Covid19-pandemin ställdes årets gemensamma delegationskonferens in.

Påverkan

Vi har under året arbetat med aktivt påverkansarbete för att stärka folkbildningens position och förutsättningar att aktivt delta i samhällsutvecklingen i Västra Götaland. Vårt
påverkansarbete syftar även till att förbättra medlemsorganisationernas ekonomiska
och verksamhetsmässiga villkor. Några exempel på detta arbete under året är:
• Regelbundna träffar med Arbetsförmedlingen och Regional Utveckling, VGR kring
folkhögskolornas särskilda uppdrag etableringsinsatser och studiemotiverande folkhögskolekurs.
• Aktivt påverkansarbete genom dialog, möten och framtagande av faktaunderlag
rörande folkhögskolefrågorna gentemot förtroendevalda och tjänstepersoner inom
Regional Utveckling, VGR.
• Med anledning av hur Covid-19 pandemin drabbat folkbildningens organisationer
och verksamhet har VGB aktivt arbetat med att verksamhetsåret 2021 inte ska utgöra beräkningsgrund för kommunala och regionala bidrag.
• RIO, FBR och Utbildningsdepartementet har uppvaktats med begäran om krisstöd
för de folkhögskolor som drabbats hårt av pandemin.
• VGB deltog i remissbehandlingen av Västra Götalandsregionens policy för ekonomiskt stöd till civila samhället.
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• Enskilda samtal med kommunerna gällande studieförbundens verksamhet kopplat
till kommunbidragen.
• Sammanställning av statistik kring studieförbundens verksamhet.
• Enskilda samtal med politiker i kommuner och VGR.
• Följa och påverka studieförbundens anslag samt ny bidragsmodell i Göteborgs stad.

Information, opinion och kommunikation

Bildningskonsulenterna samt styrelse- och delegationsföreträdare har under året representerat Bildningsförbundet och folkbildningen vid olika former av möten. Det har
dels handlat om representation vid möten där informationsgivande eller informationsinhämtande varit huvudsyftet, dels möten där opinionsbildning och intressepolitisk påverkan varit i fokus. Från och med böran av 2020 har i stort sett samtliga möten ställts
om till digitala möten. Vi har också aktivt arbetat med information och opinion gentemot kommunerna och Västra Götalandsregionen. Några av dessa insatser under 2021
har varit:
• Folkhögskoledelegationens har vid två tillfällen träffat presidiet för Regionala utvecklingsnämnden inom VGR samt vid ett tillfälle Kulturchef och regionutvecklare vid
Koncernavdelning Kultur.
• Arbetet har fortsatt för en implementering av VGB:s kommunbidragsrekommendation gällande studieförbunden i samtliga 49 kommuner i Västra Götaland. 46 av 49
kommuner har antagit rekommendationen.

Lärande, pedagogik och utveckling

• En av bildningskonsulenterna, Hans-Åke Höber, är från och med hösten 2020
samverkansdoktorand vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten på GU och där 		
också sekreterare i det nystartade kollegiet ”Bildningspraktiker i utbildning och
samhälle”.
• Den årliga temadagen kring Demokrati och folkbildning genomfördes 22 september
tillsammans med Göteborgs Universitet, även detta år i digital form. Temadagen
byggdes upp av två dialogsamtal, med efterförljande gruppsamtal, där Daniel Suhonen samtalade med Susanna Birgersson och Lene Rachel Andersen samtalade med
Lars Trägårdh. Närmare 150 personer deltog i temadagen.
• Vi samverkar med Föreningen för folkbildningsforskning och Hans-Åke Höber sitter i
dess styrelse.
• Uppdragsutbildningen ”Folkbildningens idé och praktik” 15 hp tillsammans med
Göteborgs universitet, ges från och med hösten – 21 av GU i egen regi. Kursens 25
platser fylldes och fler står på kö för kommande kursstarter. Merparten av kursdeltagarna är från våra medlemsorganisationer.
• Vi har utannonserat och behandlat ansökningar till årligt uppsatsstipendium. Tyvärr
fick vi 2021 inte in någon relevant ansökan.
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Projektrapporter

Överenskommelsen mellan VGR och civilsamhället togs fram 2014. Överenskommelsen
ligger under regionstyrelsen genom beredningen för folkhälsa och social hållbarhet.
Överenskommelsegruppen, RÖS-gruppen, består av 5 förtroendevalda i VGR (AnnaLena Holberg, Linnéa Hultmark, Kerstin Joelsson Wallsby, Soraya Zarza Lundberg, Karin
Östring Bergman) och 5 från civilsamhället (Jan Norlin, Dario Espiga, Mats Hedenskog,
Jan Linde, Marita Graad-Jansson).
Ledamöterna i Överenskommelsegruppen är valda fram till 221231.
Processledaren Heidi Sandberg, för civilsamhället, har en 50 % tjänst och är anställd av
VGB med ekonomiskt stöd av VGR.
Exempel på vilka frågor har RÖS-gruppen arbetat med under året:
• Platsutveckling, ett sätt att arbeta med regional utveckling som bygger på långsiktig
samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och civilsamhället.
• Uppföljningen av Överenskommelsearbetet inför nästa mandatperiod. Uppföljningsarbetet genomförs av Västra Götalandsregionens enhet för samhällsanalys. De som
skrivit under överenskommelsen har fått en enkät där frågor ställts om tex om hur
överenskommelsearbetet uppfattas, utvecklingsmöjligheter och förslag till förbättringar.
• De 5 representanterna från civilsamhället har mött Johnny Magnusson och Helén
Eliasson, från regionstyrelsen för att prata om villkoren för ett bättre arbete i framtiden mellan VGR och civilsamhället.
• Riktlinjer för IOP.
• Policy för stöd till civilsamhället från VGR.
• Skriften – Från idé till IOP. Vad är ett IOP hur kan ett samarbete med VGR inledas.
• Skriften - Kärt barn har många namn. Beskriver det civila samhället och de olika begrepp som används.
• Efter varje RÖS-möte finns en sammanfattning om vad som diskuterats på mötet.
Läs mer på:
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/social-hallbarhet/overenskommelsen-med-det-civila-samhallet/
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Folkhälsoprojekt Skaraborg. Verksamheten under 2021

Under 2021 har de tidigare satsningarna på folkhälsoprojekt fått en ny inriktning och
Västra Götalands Bildningsförbund har, genom sin samordnare Yvonne Bergman Lundin, startat upp projektet ”motverka ofrivillig ensamhet” som en fortsättning av den
förändring som gjordes i ändringsansökan i tidigare projektet, då pandemin förändrade
förutsättningarna.
Studieförbund och folkhögskolor har under hösten 2021 har haft möjlighet att söka
en stimulanspeng eller för mindre projekt och då inkomma med anmälningsformulär/
projektansökan där man kortfattat beskriver den aktivitet eller projekt de vill arbeta
med inom motverka ofrivillig ensamhet under hösten. Detta redovisades strax innan
nyår och där startar även nästa ansökningsperiod för 2022. Pandemin ställer till det för
vår verksamhet likt för alla andra, men vi har sett många kreativa lösningar på detta
problem. Vi har under hösten mött människor fysiskt men också många digitala kontakter har tagits, och många har med hjälp av studieförbunden lärts sig sina mobiler. Men
när vi öppnade upp lite mer i höstas, så vet vi att behovet är väldigt stort för att lära sig
den nya tekniken. Upplevelsen av att vara ensam är inte så stor hos dem som kan eller
har lärt sig hantera sin mobil och kan söka sig ny kunskap och intresse den vägen.

Skara
2022 – 03 – 02

Ola Wirtberg

Linda Novén

Magnus Linder

Stig-Olov Blixt

Maria Valeberg

Camilla Karlsson

Mikael Lindgren

Kerstin Alnebratt

Peter Bäcklund

Hans-Åke Höber

Marita Graad-Jansson
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Årsbokslut för 2021
Västra Götalands Bildningsförbund
Org nr 858500-5617

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten

Styrelsen för Västra Götalands Bildningsförbund avger härmed följande berättelse för
verksamhetsåret 2021.
Västra Götalands Bildningsförbund ska företräda och fungera som intressebevakare av
den samlade folkbildningen i Västra Götaland. Bildningsförbundets verksamhet grundar
sig på fem perspektiv
• Värdegrunden
• Samhälle och politik
• Information och kommunikation
• Lärande och pedagogik
• Organisationen
Medlemmar i Västra Götalands Bildningsförbund är studieförbundens 10 regionala enheter, 16 rörelseägda folkhögskolor, 6 st regionägda folkhögskolor, RF-SISU Idrottsutbildarna Väst och Förvaltningen för kulturutveckling, VGR.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen för Västra Götalands Bildningsförbund består av ordförande, tre ledamöter
från studieförbunden tre ledamöter från folkhögskolorna samt två ledamöter som väljs
av årsmötet .

Kansli

har under året bemannats av två tjänster.
Styrelsen för Västra Götalands Bildningsförbund föreslår årsmötet besluta
• att godkänna årsredovisningen och den ekonomiska berättelsen
• att årets resultat 270 755 kr balanseras i ny räkning.
Beträffande Bildningsförbundets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning
Not

2021

2020

Intäkter			
Basverksamhet och medlemsavgifter			
Studieförbundens avsättning		

765 002

765 000

Röreslefolkhögskolornas avsättning		

765 000

765 231

Medlemsavgifter		

510 000

525 000

		

2 040 002

2 055 231

			
Projektintäkter

1

2 706 614

2 447 290

			
Summa intäkter		

4 746 616

4 502 521

			

Kostnader			
Verksamhetskostnader

2

60 783

117 597

Projektkostnader

2

2 671 356

2 371 813

Lokalkostnader		

68 267

94 144

Kontors- och inventariekostnader

3

82 549

85 335

Personalkostnader		

1 446 266

1 402 450

Förvaltningskostnader

4

132 525

123 017

Övriga externa kostnader

5

13 992

13 764

Summa kostnader		

4 475 738

4 208 120

			
Resultat före finansiella intäkt och kostn. 		

270 878

294 402

Ränteintäkter			

119

Räntekostnader		

-123

			
Årets resultat		

270 755
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294 521

Balansräkning
Not

2021

2020

Tillgångar			

Omsättningstillgångar			
Kundfordringar		
1 064 750
12 000
Förutbetalda kostander
6
6 084
5 929
Bank		
3 405 817
4 398 751
Placeringskonto		
239 229
239 229
			
Summa tillgångar		
4 715 880
4 655 909
					

Skulder och eget kapital			
Eget kapital			
Balanserat resultat		
2 366 716
Årets resultat		
270 755
		
2 637 471

2 072 195
294 521
2 366 716

			

Ändamålsbestämt kapital			
Personalutvecklingsfond		
43 705
43 705
Verksamhetsutvecklingsfond		
240 523
240 523
		
284 228
284 228
			
Summa eget kapital		
2 921 699
2 650 944
			
Kortfristiga skulder			
Leverantörskulder		
23 557
48 802
Skatteskulder
7
71 864
76 242
Interimskulder
8
1 567 502
1 743 189
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9
131 258
136 732
Övriga kostfristiga skulder			
Summa skulder		
1 794 181
2 004 965
			
Summa skulder och eget kapital 		
4 715 880
4 655 909
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Noter med redovisningsprinciper och
bokslutskommentarer
Belopp anges i kronor.

Allmänna redovisningsprinciper

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och tillämpliga delar av årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens allmänna råd med undantag av BFNAR 2010:1.
Intäkter och verksamhetskostnader har delats upp för att tydliggöra bas- och medlemsverksamheten från projektverksamheten.

Intäkter

Bildningsförbundets verksamhet finansieras genom en avsättning från studieförbundens
och folkhögskolornas regionala anslag samt medlemsavgifter från medlemmarna.

Tillgångar och skulder

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska
livslängden.
Fordringar upptas till de belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalda.
Not 1
Projektintäkter
Ofrivilligt ensamma Skaraborg
2 241 370
Regionala överenskommelsen
465 244
		
2 706 614
		
Not 2
Verksamhetskostnader, basverksamhet
Hemsida
6 875
Verksamhetskostnader
53 908
		
60 783
		
Verksamhetskostnader, projekt
Mat och rörelse Skaraborg
495 000
Motverka ensamhet Skaraborg
1 746 370
Överenskommelsen
429 986
		
2 671 356
		
Totalt verksamhetskostnader
2 732 139
		
Not 3
Kontorskostnader
Förbrukningsinventarier, underhåll
42 276
Kontorsmaterial
2 881
Trycksaker
13 535
Telefon och datakommunikation
20 665
Porto
3 192
		
82 549
Not 4

Förvaltningskostnader
Revisionsarbete
Resekostnader, förtroendevalda
Övriga kostnader förtroendevalda
Årsmöte
Företagsförsäkringar
Övriga förvaltningskostnader
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17 506
1 695
36 295
1 350
4 279
71 400
132 525

Not 5

Övriga externa kostnader
Bankkostader
Medlemsavgifter
Facklitteratur
		
		
Not 6
Förutbetalda kostnader
Kontorsförsäkringar och program
		
Not 7
Skatteskulder
Arbetsgivaravgift dec 2021
Personalskatt dec 2021
Särskild löneskatt
Summa
		
Not 8
Interimskulder
Revisionsarbete
Ofrivillig ensamhet Skaraborg
Antologi VGB och GU
Regionala överenskommelsen
		
		
Not 9
Upplupna kostnader och
förutbetalda kostnader
Upplupna semesterlöner
Upplupna beräknade arbetsgivaravgifter
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2 053
8 660
3 279
13 992
6 084
35 762
33 499
2 603
71 864
17 506
1 320 575
25 000
204 421
1 567 502

99 876
31 382
131 258

Revisionsberättelse
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Skolgatan 3, 532 31 SKARA
telefon 0511 - 134 65
e-post info@vgb.nu
www.vgb.nu
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