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  Sammansättning styrelser och kommittéer 2020 - 2021 
     
Styrelsens sammansättning                        Revisorer 
    
Ordförande  Birgitta Wikström   Barbro Dahlbeck 
Vice ordförande Thomas Christiansson  Karin Gunneriusson 
Sekreterare  Karin Stolt Halvarsson 
Kassör        Martina Fortkord   Rev.Suppleant  
Övriga        Anja Skålén    Eva Albin 
                    Karin Sundberg 
    Tommy Abrahamsson  Valberedning 
Suppleanter  Annette Zeitz    Håkan Johansson (sammankallande) 
   Andreas Lindblom   Mikael Kallström 
                                            Pia Lyrén 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antal medlemmar: 1472 medlemmar 2021-06-30 
 
Utövad idrott:         Skidor, fotboll och segling 
 
Antal styrelsesammanträden: 10 st 
 
Representanter:      FIS Alpina Europacupkommitté: Karin Sundberg 
       FIS Alpina Klassificeringskommitté: Åke Moänge 
       FIS Alpin baninspektör: Roine Lang 
       FIS Puckel– och Hoppkommitté: Anders Olofsson 
       JHSF Styrelse: Maths Gunneriusson 
       JHSF Alpina kommitté: Karin Gunneriusson 
  
Arrangerade tävlingar:     2020-11-21-22  FIS Open Idre, 2 x PU 
         2021-01-23 Hamresvängen, GS 
        2021-01-23-24  Svenska Cupen, 2 x PU 
       2021-01-30-31 Lilla Världscupen, GS, SG  
         2021-01-30-31 FIS Europa Cup, 2 x PU 
       2021-02-12 FIS Fart DH 
       2021-02-20-21 Only 16, GS, SL   
       2021-03-27-28 SM Freestyle , PU, PP   
   
Alpina kommittén t.o.m. halvårsmötet:    Johan Pettersson,(sammankallande), Perra Kallström,  
       David Hansson, Peter Lind, Sandra de Brito, Karolina Krejci 
       och Maria Geijer. 
 
Alpina kommittén  fr.om. halvårsmötet:     Johan Pettersson,(sammankallande), Perra Kallström,  
       Sandra de Brito, Karolina Krejci, Maria Geijer, Charlotte Oldne    
       och Martin Larsson. 
 
Freestylekommittén t.o.m. halvårsmötet:  Hans Jansson (sammankallande), Mattias Olgård, Henrik 

Windstedt, Mikael Nilsson, Jonas Bernhardsson och Niclas  
Gravenfors. 
 

Freestylekommittén fr.o.m. halvårsmötet:  Hans Jansson (sammankallande), Mattias Olgård, Henrik 
Windstedt, Mikael Nilsson, Jonas Bernhardsson och Niclas  
Gravenfors. 

 
Fotbollssektionen:  Mikael Skålén (sammankallande),  Jonas Fagergren, Niklas 

Edbjörk, Thomas Christiansson och Evelina Björklund. 
 

Seglingssektionen:  Åse Angland Lindvall (sammankallande), Jakob Lindvall,  
Magnus de Brito, Ida Carlsén, Vilma Lindell, Hanna Mossfeldt, 
Johan Pettersson, Kaj Linde och Tommy Lundgren. 

 
Skutskjutskommittén t.o.m. halvårsmötet:  Micke Kallström (sammankallande), Birgitta Wikström, 
 Martina Fortkord, Li Nordenskiöld, Håkan Johansson och  

Johan Näsström 
 

Skutskjutskommittén fr.o.m. halvårsmötet:  Micke Kallström (sammankallande), Birgitta Wikström, 
 Martina Fortkord, Li Nordenskiöld, Håkan Johansson och  

Johan Näsström 
 
Tävlings- och organisationskommitté: Styrelsen som har huvudansvaret varefter styrelsen delegerar ut 

ansvaret till sektionerna.         



Åre Slalomklubbs Verksamhetsberättelse 2020-2021 
 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning. 

Birgitta Wikström, ordförande 

Thomas Christiansson, vice ordförande 

Karin Stolt Halvarsson, sekreterare 

Martina Fortkord, kassör 

Karin Sundberg, Tommy Abrahamsson, Anja Skålén, ledamöter 

Anette Zeitz, Andreas Lindblom, suppleanter 

 

Under verksamhetsåret har  9 styrelsens av styrelsens 10 möten skett digitalt via Teams  med anledning av  
pandemin Covid 19. 

Vid varje möte har sammankallande från de sektioner och kommittéer deltagit. 

Arbetssättet är viktigt för att förebygga avstånd mellan styrelsen och verksamheten. 

 

Styrelsen har arbetat med projektet ”psykisk hälsa”. Initiativet togs efter SVT:s program serie gällande psykisk 
hälsa inom idrotten bland ungdomar. 

Resultatet har lett till att värdegrundsdokumentet uppdateras. 

Värdegrundsdokumentet skall varje år implementeras hos våra medlemmar. 

 

Åre Slks verksamhet har även detta år påverkats av Covid 19, även om lättnader skett i samband med allt fler 
vaccinerade. 

Riksidrottsförbundets rekommendationer har följts i verksamheten. 

Med anledning av detta har ett antal tävlingar ställts in b.la. Skutsjutet. 

Påverkan på ekonomin har inte varit så dramatisk som väntat då även kostnadsdelen sjunkit. 

Åre Slk har sökt och erhållit berättigade stödbidrag. 

Vår personal på kansliet, Åke och Vivianne har i möjligaste mån arbetat hemifrån då verksamheten tillåtit 
detta. 

 

Åre Slk växer i samma höga takt som vårt område, för verksamhetsåret 2020-2021 har klubben 1472 medlem-
mar. 

 

All information från Åre Slk finns tillgänglig på hemsida, Facebook och Instagram. 

Samtliga kommittéer och sektioner har egna Facebookgrupper för att direkt information gällande tider för trä-
ning m.m. 

Låt oss nu hoppas att pandemin är under kontroll och att vi slipper nya begränsningar för att hindra smittsprid-
ning,  

 

Ett stort tack till alla ideélla krafter såsom föräldrar, ungdomar och medlemmar som möjliggör att klubbens 
verksamhet utvecklas i positiv anda och riktning. 

Ett stort tack till styrelse, Åke och Vivian för ett gott arbete detta annorlunda år. 

 

Bästa hälsningar  

Birgitta Wikström 

Åre Slk Ordförande 



Ekonomi 
Klubben redovisar en förlut på 36 tkr och omsättningen har varit 2 143 tkr.  
I resultatet finns bokslutsdispositioner på –268 tkr så utan dem hade det varit en vinst på 231 
tkr. Alpint redovisade ett överskott på 120 tkr , freestyle redovisade ett underskott på 10 tkr, 
fotboll hade ett överskott på 69 tkr och segling ett överskott på 89 tkr men samtliga sektioner 
har balanserat sina resultat mot sitt egna kapital.  
 
Idrottsmedel 
Klubben har under verksamhetsåret genomfört ett antal projekt med bidrag från Idrottsmedel. 
Alpint har haft fyra projekt och freestyle tre projekt och sedan har ju klubben fått kompensat-
ionsbidrag via Idrottsmedel. De flesta har med utbildning att göra men klubben har även fått 
bidrag till niomannamål till fotbollsverksamheten. 
 
Styrelseverksamhet 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 styrelsemöten samt  ett halvårsmöte. 
 
Övrigt 
Styrelsen vill tacka alla våra sponsorer och partners som stött klubben på olika sätt så att 
klubben kunnat bedriva en så bra och omfattande verksamhet som skett. 
 
Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla medlemmar, ledare, aktiva och supportrar som gjort 
en utmärkt insats under året och som gör klubben till det den är. 
 
Som ordförande vill jag tacka alla styrelseledamöter i Åre SLK för det arbete som ni lagt ner  
under den gångna säsongen. 
 
Åre den  16 november  2021 
 
 
Birgitta Wikström       Thomas Christiansson    Martina Fortkord    Karin Stolt Halvarsson 
Ordförande                Vice ordf                Kassör          Sekreterare 
      
Karin Sundberg      Anja Skålén        Tommy Abrahamsson    
 
 
Annette Zeitz      Andreas Lindblom 

Stipendier och utmärkelse 
 
Stipendium     Stipendiat 
 
Magnus Hansson Stipendiefond  Lisa  Nyberg 
     
Bibbo Nordenskiölds Stipendiefond  Åke Moänge 
 
Oscar Sjöstrand's slalomstipendium   Cornelia Öhlund   
 
Pokaler och Utmärkelser 
     
Årets U 16-flicka     Cornelia Öhlund    
  
Abeli pokalen              Elliot Evans 
 
Årets Freestyle ungdom             Elis Moberg  



Rapport från alpina kommittén 2020-2021 
Åre SLK:s alpina kommitté (AK) har denna säsong bestått av:  
Johan Pettersson (sammankallande) 
Sandra de Brito   
Per-Anders Kallström   
Maria Geijer 
Karolina Krejci 
Peter Lind (fram till halvårsmötet) 
David Hansson (fram till halvårsmötet) 
Charlotte Oldne (fr.o.m. halvårsmötet) 
Martin Larsson (fr.o.m. halvårsmötet) 
 
Säsongen 2020 – 2021 gick dessvärre också i Covid pandemins tecken. Men en hel del hann vi 
med ändå. 
Träningar genomförde hela säsongen ungefär med samma mängd som tidigare. Skillnaden var 
att Åre SLK inte fick behålla sina kvällstider på jul/sport/påsklov. Dessa tider ströks för att 
Skistar ville ha mer tid för alla olika klubbar. 
Åre SLK ordnade fyra olika tävlingar under säsongen. Årecup, LVC-kval, FIS tävling fart samt 
Only16.  
Alpina Kommittén hade för avsikt att det skulle bli ett barmarksläger under september månad i 
Vålådalen, men pga att smittspridningen tog fart efter sommaren i Sverige ställdes lägret in.  
I den undersökning som gjorde i slutet av säsongen framkom från både aktiva och anhöriga 
olika förbättringsförslag. Flera av dessa har alpina kommittén tagit fasta på för att få till föränd-
ringar för kommande säsonger. Arbete pågår som hoppas kunna visas upp under säsongen 2021
-2022. 
När det gäller klubbkläder har Åre SLK inlett samarbete med Huski Skiwear. Det är väldigt gläd-
jande att klubben nu kan erbjuda moderna racekläder, (alpina landslaget har också Huski 
Skiwear), till överkomligt pris. Kläderna visades upp innan sommaren för att leverans ska hinna 
ske innan snöträningen börjar här hemma.  
  
Skidgymnasieelever: 
Vi har ett flertal medlemmar som genom bra träning och goda prestationer fått möjligheten att 
utvecklas vidare på olika skidgymnasium. Säsongen 20-21 hade vi följande åkare på olika skolor.  
Lisa Nyberg, Lukas Ermeskog, Tomasine de Brito, Sophie Nyberg och Lucas Lind på Åre  
Skidgymnasium. 
David Fredriksson, Amber Adsten och Ella Larsson  på Vintersportgymnasiet i Östersund. 
Grete Halvarsson och Elin Kallström på skidgymnasiet i Sundsvall. 
Benjamin Hansson på Oppdal Alpin Elite. 
Alla ovan tränade med alpin inriktning. 
  
Vi hade även ett glatt gäng på skidgymnasium med inriktning på Ski Cross. 
Julia Zeitz, Alice Fortkord, Kalle Edholm, Tua Ahlstrand, Fredrik Nilsson och Lia Nilsson på 
Åre Skidgymnasium. 
 
Landslag alpint:  
Åre Slalomklubb hade 7 åkare uttagna i olika träningsgrupper i alpina 
landslaget och skicrosslandslaget 2019-2020. 
Damernas träningsgrupp 1 - teknik: Estelle Alphand 
Damernas träningsgrupp fart: Lin Ivarsson 
Damernas träningsgrupp 2: Jonna Luthman och Lisa Nyberg 
Herrarnas träningsgrupp 1 – teknik: Mattias Rönngren 
Herrarnas träningsgrupp fart: Felix Monsén 
Herrarnas träningsgrupp 2 – teknik: Lukas Ermeskog  



 
Landslag Skicross: 
Elliot Baralo 
 
Tävlingsresultat: 
Vi kan blicka tillbaka på ännu en annorlunda säsong…  
Fortfarande är Åre SLK en framgångsrik alpin förening även om några mästare på Sverige nivå 
inte korades mer än för seniorer. Alla andra SM-tävlingar oavsett ålder ställdes in. Men det blev 
9 mästerskapsmedaljer på de tävlingar som genomfördes. Störtloppet ställdes in p.g.a. vädret 
men i Super G vann Estelle Alphand sitt första SM-guld, det blev även lagguld genom Estelle, 
Lisa Nyberg och Jonna Luthman. I herrtävlingen fick Felix Monsén silvret men lagtävlingen 
blev det guld igenom Felix, Malte Lindberg och Benjamin Hansson. I storslalomen glev det ett 
lagguld till för damerna genom Lisa Nyberg, Estelle Alphand och Jonna Luhtman och lagsilver 
genom Sophie Nyberg, Tomasine de Brito och Amber Adsten. I herrklassen blev det dubbla 
guld genom Mattias Rönngren som vann guldet och i lagtävlingen där Mattias, Lukas Ermeskog 
och Malte Lindberg knep guldet. 
 
Johan Pettersson 
Alpina Kommittén 
 
 
 



Rapport från freestylekommittén 2020-2021 
 
Denna vinter var speciell med Covid och de regler som var applicerade i hela samhället men mest 
mot ungdomsidrotten och tävlingsverksamheten. 
Samtidigt skördade klubben sina bästa framgångar på länge i Världscupen där Ludvig Fjällström 
tog en tredjeplats i totala världscupen. Extra kul var att han fick sin första världscupvinst på  
hemmaplan i Idre där flera av klubbens volontärer hjälpte till att arrangera den tävlingen. 
Även Filip Gravenfors gjorde en bra insats i Europacupen och tog en hedrande fjärdeplats i  
totalen .  
 
På SM knep Ludvig två med vinst i både singel och dubbel . Albon Holmgren kom på en fin 3:e 
plats i singel  
 
Walter Wallberg tävlade inte på hela säsongen i princip utan har jobbat med rehabilitering efter 
skäskada och laddar inför OS 2022. 
 
Klubben har haft tillskott på juniorsidan också där antalet kids och minikids har ökat i takt med 
ökad inflyttning i byn så något gott kom ändå ut från den annars så segdragna och besvärliga pan-
demin. 
 
Årets ungdom blev Elis Moberg som belönades med ett träningsbidrag och blommor på halvårs-
mötet . 
 
På tävlingssidan hade klubben fyra arrangemang, FIS Open i Idre, en Svenska Cupen FIS tävling, 
en Europa Cup-tävling samt SM, samtliga i Duved. 
 
De bästa resultaten från säsongen ligger nedan för beskådning.  
Ludvig Fjällström 
1:a FIS Open Idre puckel 22-11-2020 
3:a WC Ruka puckel 05-12-2020 
1:a WC Idre parra 13-12-2020 
2:a FIS Duved puckel 23-01-2021 
1:a FIS Duved puckel 24-01-2021 
4:a WC Deer Valley puckel 04-02-2021 
1:a SM Duved puckel 27-03-2021 
1:a SM Duved parra 28-03-2021 
3:a FIS Open Taivalkoski puckel 24-04-2021 
 
Filip Gravenfors 
3:a EC Duved 30-01-2021 
2:a EC Duved 31-01-2021 
2:a EC Taivalkoski 06-02-2021 
4:a EC Airolo puckel 03-03-2021 
  
Albin Holmgren 
3:a SM Duved puckel 27-03-2021 
  
Emil Holmgren 
4:a EC Jyväskylä puckel 14-02-2021 
4:a EC Airolo puckel 02-03-2021 
 
 
Freestylekommittén genom Hans Jansson 



Rapport från Fotbollssektionen 2020-2021 
 
Under denna säsong har vi kunnat gå tillbaka mer och mer till en normal verksamhet med färre 
restriktioner kring träningar och matcher. Glädjande för vår verksamhet är att vi inte tappat så 
många utövare utan de flesta har hängt kvar genom Coronaperioden. Tyvärr var vi dock 
tvungna att lägga ner två av våra lag, kanske inte främst för Coronasituationen, utan snarar bero-
ende på svårigheten att bibehålla alla spelare när de blir äldre, vilket är ett faktum i hela fotbolls-
Sverige. De två lag som fick avsluta sina verksamheter är våra två äldsta på både på tjej- och kill-
sidan, där helt enkelt antalet spelare blev för få för att fullfölja säsongen och de fick dra sig ur 
seriespelet efter sommaruppehållet. Känns naturligtvis tråkigt att vi inte har några lag som riktar 
sig till ungdomar i 15-16-års åldern, men de spelare som velat fortsätta har vi hjälpt så de kan 
spela med yngre lag, i Järpen eller med vårt seniorlag.  
 
För övrigt är ungdomsverksamheten stabil med verksamhet från 7år till 14-15år. Där vår sats-
ning på att skapa tjejlag tidigt i åldrarna fallit väl ut och vi kan nu se att vi inte har färre aktiva 
tjejer i verksamheten än vad vi har killar, vilket känns fantastiskt! Vi har också fått in många nya 
ledare som tar ett stort ansvar och har ett fantastiskt engagemang. Men eftersom nya lag ständigt 
tillkommer och personer flyttar så finns det alltid behov av nya ledare. Är du sugen på att enga-
gera dig i fotbollen så ta gärna kontakt med undertecknad.  
 
Vi är också väldigt nöjda med den fotbollsplan vi har att tillgå, utan den hade denna verksamhet 
inte kunnat växa sig så stark. Vi har nu även nya omklädningsrum samt nytt förråd i anslutning 
till fotbollsplanen och Duvedshallen vilket underlättat vår verksamhet väsentligt. Dessutom har 
det nu löst sig med ett bra fungerande nyckelsystem där tränarnas nyckel fungerar på alla de stäl-
len de har behov av, vilket förenklar betydligt. Vi önskade även en ny grind in till fotbollsplanen 
vilket nu blivit verklighet så vi slipper krypa igenom en liten öppning i nätet som tidigare var 
fallet. 
 
När det gäller seniorverksamheten så avancerade vi från div 6 till div 5 inför denna säsongen, 
inte för att vi vann div 6 i fjol utan för att ett annat lag fick plats i högre serie vilket gjorde att 
det blev en plats ledig i div 5. Eftersom vi kom på andra plats i div 6 så fick vi den platsen. I år 
har dock  säsongen varit ganska tung med många spelare som flyttat och en tränare som inte 
kunnat medverka pga skada. Under våren hade vi en stabil och konkurrenskraftig trupp med 
många spelare kvar från föregående år men pga flytt samt spel i andra föreningar så blev trup-
pen tunn och ganska oerfaren efter sommaruppehållet och det var först då som vi fick tillåtelse 
att spela matcher. Nästa år återfinns vi i div 6 igen tillsammans med Järpens B-lag som också 
åkte ur div 5. Glädjande att två av våra spelare från förra säsongen tagit plats i Järpens A-lag. 
 
Säsongen avslutade vi med att bjuda in alla tränare till Werséns på pizzakväll där vi diskuterade 
utveckling för verksamheten och hur vi ska tänka när det gäller att använda vår fotbollsplan på 
det mest effektiva sättet för att ge alla lag så bra förutsättningar som möjligt att bedriva träningar 
och matcher. Detta var mycket uppskattat och givande. Nu blickar vi fram emot futsalsäsongen 
där några av våra lag kommer medverka. 
 
Jag vill avsluta med att tacka alla engagerade ledare för ert fantastiska arbete med alla barn och 
ungdomar. Vill även tacka våra sponsorer som gör att vår verksamhet kan hålla så hög kvalitet. 
Sist men inte minst vill jag tacka Åke och Vivian på kansliet som är ovärderliga och hjälper oss 
med allt från LOK-stöd till domarersättningar! 
 
Vid pennan Micke Skålén 



Rapport från Seglingssektionen 2020-2021 
 
Verksamheten 
 år har det verkligen varit ett bra år. Vi har haft Vilma Lindell som huvudansvarig för verksamheten 
och övriga ledare har varit Matilda Lindvall, Sara Ahlqvist, Ebba Pettersson och Emrik Strömberg. 
Vi har haft rekord i antalet seglare i år där huvudfokus ligger på veckorna innan skolan börjar och 
sen under hösten. Vilma har även haft uppdraget att hålla igång seglingen under sommaren med 
mera öppna tillfällen. Vi har även påbörjat att fasa in nya unga ledare som också fick vara med som 
hjälpledare under vår nybörjarvecka. Alla dessa ledare är helt fantastiska och de är alla så uppskat-
tade, sprider positiv energi och det är en väldigt bra energi samt stämning mellan alla ledare och alla 
barn/ungdomar. Mycket glädje.  
 
Vår Seglingsvecka vecka 33 blev fullbokad nästan direkt. Vi hade nybörjare yngre på förmiddagen 
och de lite äldre på eftermiddagen. Vi hade ett 3-dagars läger samma vecka som skolan började vilket 
också blev fullt.  
 
Höstens väder var inte riktigt med oss och det var den kallaste hösten på länge. Däremot kom vi 
igång tidigt på våren och hade ett antal tillfällen. Vi anordnade ett Laser läger där Sveriges rikstränare 
kom upp och körde lördag och söndag. Vi hade då även seglare från andra klubbar utifrån. Den hel-
gen blev en riktig test med otroligt mycket vind.  
 
Med en kall höst blev det ingen Sprint-Cup men däremot åkte vi igen ner på SM i 2-krona i Stock-
holm. Vi packade 5 båtar (10 seglare) och körde ner på torsdagen. Första tävlingsdagen var det blå-
sigt och det passade alla våra seglare, alla fem jollar låg på övre hälften. Otroligt häftigt att se våra 
juniorer, som lärt sig segla här på Åre sjön, segla så bra. Söndagen var det i princip ingen vind och 
väldigt svårseglat. Vi tappade några placeringar här och där men överlag gjorde alla otroligt bra pre-
stationer. Åre SLK Segling har blivit lite av ”ikoner” med vår peppande inställning och framfart.  
 
Genom stöd från Rahms-stiftelse och en privat donation kunde vi äntligen köpa ny segel till våra 6 st 
2-kronor. En stor investering men välbehövlig efter 9 års seglarskola och segling. Även i år har vi 
förmånen att få ha våra jollar och motorbåtar inne i ladan (Gamla Sågen). Tyvärr är det sista året då 
den ska säljas och vi behöver verkligen allas hjälp och kreativitet att hitta förvaring för nästa vinter.  
 
Under hösten blev Skateparken klar och det ska bli intressant hur allt utvecklar sig nere vid Åre Ma-
rina. Vi tycker att det känns bra men vi kan också se att vi behöver få till en struktur på allt från sop-
por till allmänt fix. Vi hoppas att bli förskonade från skadegörelse och har ett nära samarbete med 
Skateföreningen.  
 
Vi ser inga stora investeringar i bryggor eller anläggning till nästa säsong utöver lite småfix och  
reparationer.  
 
Vi har påbörjat planering för att ansöka om SM i 2-krona med ankomst torsdag 29/6, kappsegling 
fre 30/6 och lördag 1/7 2023. En av seglingarna är tänkta att gå på natten, som midnattssegling.  
Vi hoppas så klart på positivt besked och kommer då sätta igång både med att hitta sponsorer samt 
att marknadsföra detta.  
 
 Hälsningar från seglingen via Åse  



Ingående balans 2020 07 01     
     
Tillgångar   Skulder  
Kassa och Bank 1 613 044.96 kr  Övriga skulder -348 191.38 kr 
Åre SLK Minneskonto 166 267.00 kr  Skatt & soc.avgifter -37 731.00 kr 
Magnus Hanssons fond 183 598.00 kr  Upplupna kostn. & förutbet. intäkter -4 900.00 kr 
Bibbo-Fonden 206 353.50 kr  Förutbetalda medl.avgifter -14 250.00 kr 
Fordringar 671 311.47 kr  Ändamålsbest. medel -281 290.63 kr 
Skattekonto 2 471.00 kr  Åre SLK Minneskonto -166 267.00 kr 
Övr.tillgångar 0.00 kr  Magnus Hanssons fond -183 598.00 kr 
Anläggningstillgångar 103 116.78 kr  Bibbo-Fonden -206 353.50 kr 

   Eget kapital -1 703 581.20 kr 
     
     
 2 946 162.71 kr   -2 946 162.71 kr 
     

Vinst- och Förlusträkning 2020 07 01 - 2021 06 30   
     
Intäkter   Kostnader  
Administration 753 808.33 kr  Administration 790 455.62 kr 
Alpina sektionen 650 977.02 kr  Alpina sektionen 650 977.02 kr 
Freestylesektionen 352 046.64 kr  Freestylesektionen 352 046.64 kr 
Fotboll 163 815.56 kr  Fotboll 163 815.56 kr 
Segling 223 090.19 kr  Segling 223 090.19 kr 
Summa intäkter: 2 143 737.74 kr  Summa kostnader: 2 180 385.03 kr 
Årets förlust -36 647.29 kr    

 2 180 385.03 kr   2 180 385.03 kr 
     

Utgående balans 2021 06 30     
     
Tillgångar   Skulder  
Kassa och Bank 2 017 051.48 kr  Övriga skulder -465 849.48 kr 
Åre SLK Minneskonto 166 267.00 kr  Skatt & soc.avgifter -41 613.00 kr 
Magnus Hanssons fond 173 598.00 kr  Upplupna kostn. & förutbet. intäkter 0.00 kr 
Bibbo-Fonden 196 353.50 kr  Förutbetalda medl.avgifter -12 600.00 kr 
Skutskjutsfonden 1 456 349.32 kr  Ändamålsbest. medel -249 622.14 kr 
Fordringar 481 428.90 kr  Skutskjutsfonden -1 456 349.32 kr 
Skattekonto 0.00 kr  Åre SLK Minneskonto -166 267.00 kr 
Övr.tillgångar 0.00 kr  Magnus Hanssons fond -173 598.00 kr 
Anläggningstillgångar 95 513.70 kr  Bibbo-Fonden -196 353.50 kr 

   Eget kapital -1 824 309.46 kr 
     
     
 4 586 561.90 kr   -4 586 561.90 kr 




