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Åre SLK:s årsmöte den 11 oktober 2014
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16. Val av en revisorssuppleant

17. Val av valberedningskommitté

18. Val av fotbollssektion
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20. Val av Tävlings- och Organisationskommitté

21. Årsavgifter 2015-2016
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Sammansättning styrelser och kommittéer 2013 - 2014

Styrelsens sammansättning Revisorer

Ordförande Birgitta Wikström Barbro Dahlbeck
Vice ordförande Anders Olofsson Mats Forsman
Sekreterare Karin Stolt Halvarsson
Kassör Martina Fortkord Rev.Suppleant
Övriga Thomas Christiansson Karin Gunneriusson

Jenny Edsås
Olle Friberg Valberedning

Suppleanter Mats Lennartsson Håkan Johansson(sammankallande)
Adam Ermeskog Åse Angland Lindvall

Karin Sundberg
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antal medlemmar: 1090 medlemmar 2014-06-30

Utövad idrott: Skidor, fotboll och segling

Antal styrelsesammanträden: 8 st

Representanter: FIS Alpina världscupkommitté: Nalle Hansson
FIS Alpina Europacupkommitté: Karin Sundberg
FIS Alpina Klassificeringskommitté: Åke Moänge
FIS Alpina bankommitté: Nalle Hansson
FIS Alpin baninspektör: Roine Lang
FIS Freestylekommitté: Anders Olofsson
JHSF Styrelse: Karin Sundberg
JHSF Alpina kommitté: Fredrik Sjöstrand

Arrangerade tävlingar: 2013-12-17-18 FIS Midvintercupen, 2 x GS
2014-01-18-19 Svenska Cupen, 2 x PU
2014-02-08-09 USM-tävling Reg 2, GS, SL
2014-03-22-23 SM i Freestyle, PU, PP
2014-03-20-23 FIS Fart-SM 6 ÄJSM, 2 x DH, 2 x SG
2014-04-05-06 FIS Scandinavian Open, PU, PP
2014-04-12 Åre Cupen Final, 2 x SG

Alpina sektionen t.o.m. halvårsmötet: Pia Lyrén (sammankallande), Perra Kallström, Pernilla
Lindberg, David Hansson, Fredrik Nyberg och Maths
Gunneriusson.

Alpina sektionen fr.om. halvårsmötet: Pia Lyrén (sammankallande), Perra Kallström, Pernilla
Lindberg, David Hansson, Fredrik Nyberg och Maths
Gunneriusson.

Freestylesektionen t.o.m. halvårsmötet: Patrik Pettersson (sammankallande), Åsa Nilsson, Annika
Wignäs, Hans Jansson och Erik Alteby.

Freestylesektionen fr.o.m. halvårsmötet: Patrik Pettersson (sammankallande), Åsa Nilsson, Annika
Wignäs, Hans Jansson och Erik Alteby.

Fotbollssektionen: Micke Kallström (sammankallande), Jonas Fagergren, Micke
Morenius, Lene Krogstadholm och Mats Lennartsson.

Seglingssektionen: Björn Nilsson (sammankallande), Pär Lindell, Helene Wahlberg,
Jakob Lindvall och Simon Dickens.
Till suppleanter väljs NiklasCarlsson och Åse Angland Lindvall.

Tävlings- och organisationskommitté: Styrelsen



Åre Slalomklubbs Verksamhetsberättelse 2013-2014

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning.

Birgitta Wikström ordf, Anders Olofsson vice ordf, Karin Stolt Halvarsson sekr,
Martina Fortkord kassör, Jenny Edsås ledamot, Thomas Christiansson ledamot, Olle Friberg
ledamot och suppleanterna Mats Lennartsson och Adam Ermeskog.

Styrelsen har träffats 8 gånger under året och vid varje möte har representanter från de olika
sektionerna deltagit.
Sektionsindelningen i klubben är följande alpint, freestyle, fotboll och sedan ett år tillbaka
segling.

Arbetet i styrelsen har präglas av ideella krafter i glädje och entusiasm.

Klubbnytt har kommit ut 3 gånger. Formatet är både i pappersform för de som önskar och som
email. Klubbens administratörer informerar via hemsida, email och grupper på Facebook, även
Twitter och Instagram har förekommit.
De sociala medierna har stor betydelse i klubbens kommunikation och information.

Genom alla sektioner växer klubben på bredden och det finnas något för alla inom eller utom
tävling. Vår satsning på året runt verksamhet har varit mycket lyckosam.

Säkerhet har i år varit mer aktuellt genom ett 10 punktsprogram som utarbetas av ledare och
tränare. På vår hemsida finns mer information.

Avslutar det verksamhetsår med att tacka alla för de ideella arbetsinsatser som gjorts under året.
Insatser som för klubben framåt på ett positivts sätt.

Härliga hälsingar

Birgitta Wikström
Ordf



Ekonomi
Klubben redovisar en vinst på 41 tkr och omsättningen har varit 2 372 tkr.
I resultatet finns dock bokslutsdispositioner på 39,5 tkr så utan dem hade det varit en vinst på
1,5 tkr. Alpint redovisade ett underskott på 69 tkr , fotboll redovisade ett överskott på 23 tkr,
freestyle hade ett underskott på 7 tkr och segling ett överskott på 14 tkr men samtliga sektioner
har justerat sina resultat mot sitt egna kapital.

Styrelseverksamhet
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 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.

För tionde året arrangeras Slalomklubbsfesten direkt efter årsmötet.

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 11 oktober 2014

Birgitta Wikström Anders Olofsson Martina Fortkord Karin Stolt Halvarsson
Ordförande Vice ordf Kassör Sekreterare

Jenny Edsås Olle Friberg Thomas Christiansson

Mats Lennartsson Adam Ermeskog

Stipendier och utmärkelse

Stipendium Stipendiat Motivering

Magnus Hansson-fonden Felix Monsén För att han väl uppfyller fondens statuter
och gjort mycket fina resultat vid SM och
ÄJSM med 3 guld, 1 silver och 1 brons.

Bibbo Nordenskiölds fond Jonna Luthman För gott uppförande och fina resultat
vid USM med bl.a. guld i storslalom.

Pokaler och Utmärkelser

Årets A-flicka Jonna Luthman För gott uppförande och fina resultat
vid USM med bl.a. guld i storslalom.

Abeli pokalen Oscar Sjöstrand För fina insatser den gångna säsongen
med bl.a. en 6:e plats vid USM.

Årets Freestyle ungdom Walter Wallberg För fina prestationer hela säsongen med
flera topplaceringar på både Svenska och
Skandinaviska Cupen.



Rapport från alpina sektionen 2013-2014

Åre SLK:s alpina sektion (AS) ansvarar för klubbens alpina del. AS består denna säsong av

Maths Gunneriusson, Pernilla Lindberg, Per-Anders Kallström, David Hansson, Fredrik Nyberg

samt sammankallande Pia Lyrén.

Efter en fantastisk sommar och lika ljuvlig höst så känns det långt bort att försöka summera vin-

tern som gick men jag gör ett försök. Vädergudarna var inte lika generösa under vintern som de

varit nu i sommar, men våra åkare och ledare var otroligt tappra (precis enligt Tagg & Stil) och

kämpade på med is, regn och blåst. De kämpade faktiskt på så bra att vår klubb blev utsedd till

Årets mest framgångsrika alpinklubb!! Bakom det ligger fantastiskt fina resultat, och bakom de

fina resultaten ligger åratal av nötande i Hamre under ledning av alla våra ledare. Tänk på det när

vi står där i snålblåsten med kalla fingrar.

Resultaten har varit många och goda, i SM-sammanhang (USM, YJSM, ÄJSM och SM) vann

klubbens åkare 32 medaljer fördelade på 13 guld, 9 silver och 10 brons. En fullständig förteck-

ning över SM-tecknen kommer efter rapporten. Men vi måste särskilt nämna Kajsa Kling och

Felix Monsén som var så framgångsrika vid Alpina SM. Kajsa vann SM-guld i störtlopp och

super G samt brons i storslalom och Felix vann guld i storslalom, silver i super G samt brons i

störtlopp. Som vi nämnt ovan ledde alla medaljerna till att Åre SLK utsågs till Sveriges bästa

alpina klubb 2014 vid Ski Funtastic och fick motta 50 nya slalomkäppar från Dalskidan.

Vi har haft stora träningsgrupper från Kompis med laggen upp till U16, och dessutom ett härligt

gäng juniorer och seniorer som åker för Åre SLK. Nytt för denna säsong var mycket uppskattad

skicrossträning, som vi hoppas kunna vidareutveckla än mer. Totalt har vi under året haft cirka

180 aktiva i tränings– och tävlingsverksamhet.

Åkarenkäten och de kommentarer som nått våra öron säger att de allra flesta är nöjda med vin-

tern som varit, både vad gäller barmark, kvällsträning på snö och de läger som arrangerats. Det

uppskattas att träningen är varierad med olika discipliner och backar samt att vi blandar

käppåkning med fria övningar, tidtagning och filmanalys. Lite försiktigt framförs dock en önskan

om mindre is i backen…

Under året har vi genomfört en intern utbildning för ledare/föräldrar med ett utbildningstillfälle

på barmark och ett på snö. Ett uppskattat tillfälle som fortsätter även denna säsong.

Tävlingsmässigt arrangerade vi FIS Midvintercupen, USM-tävling för Region 2, SM och ÄJSM i

störtlopp och Super G, Årecupsfinalen samt Skutskjutet. En FIS-tävling fick ställas in p.g.a. det

ogynnsamma väderförhållandet som rådde. Klubben var också med och arbetade på WC i alpint

och skicross.

En nyhet för i år var att även våra ungdomar fick vara med som hasare under alpina WC, med

mycket lyckat resultat. Faktiskt så var det länge sedan så många från klubben ställde upp vilket

gav ett fint tillskott i klubbkassan.



Extra roligt är att se att så många av våra åkare fortsätter till skidgymnasium;

Till Riksskidgymnasiet på Åre Gymnasieskola blev Karin Edsås, Molly Andersson och Jonna

Luthman intagna vilket även klubbens österrikare, Andreas Dirlinger blev. Till Tärnaby Skid-

gymnasium blev Simon Säfverström intagen och till det nya hemortsalternativet på Åre

Gymnasieskola togs Ella Wiksten, Saga Ahlstrand och Tina Björling in.

Till Riksskidgymnasiet på Åre Gymnasieskola för skicross blev Hugo Lennartsson intagen.

En fundering inför nästa säsong är om/hur vi ska knyta samman våra äldre åkare så att den fina

sammanhållningen kan fortsätta? Vi tar gärna emot idéer och önskemål, framför allt från ungdo-

marna själva. Det är framför allt med U16 och U14 som de äldre tränar idag, vilket även är

mycket uppskattat av de yngre som inspiration.

Pia Lyrén

Alpina SM-tävlingar 2014 – IND 8 guld, 4 silver, 8 brons. LAG 5 guld, 5 silver, 2 brons

Ungdoms-SM i Vemdalen – 1 guld

Damer 16-

Storslalom

1:a Jonna Luthman

Yngre Junior-SM i Funäsdalen – IND 1 guld, 1 silver, 4 brons. LAG 4 guld

Damer 17-18

Störtlopp

1:a Lin Ivarsson

Lagguld Lin, Moa Wärvik (4:a) och Elin Olofsson (20:e)

Super G

3:a Lin Ivarsson

Lagguld Lin, Moa Wärvik (4:a) och Elin Olofsson (19:e)

Slalom

3:a Lin Ivarsson

Herrar 17-18

Störtlopp

3:a Erik Edsås

Lagguld Erik, Zack Monsén (4:a) och Malte Lindberg (16:e)

Super G

2:a Zack Monsén

3:a Erik Edsås

Lagguld Zack, Erik och Malte Lindberg (17:e)



Äldre Junior-SM i Gällivare (GS, SL) och Åre (DH, SG) – IND 3 guld, 2 silver, 1 brons.
LAG 1 guld, 1 silver

Damer 19-21
Storslalom
2:a Mette Asp
Lagsilver Mette, Anna Kling (5:a) och Linda Aguirre (20:e)
Slalom
3:a Mette Asp

Herrar 19-21
Storslalom
1:a Mattias Rönngren
Störtlopp
1:a Felix Monsén
2:a Mattias Rönngren
Lagguld Felix, Mattias, Sixten (5:a)
Super G
1:a Felix Monsén

Alpina SM i Åre (DH, SG) och Tärnaby (GS, SL, PSL) – IND 3 guld, 1 silver, 3 brons.
LAG 4 silver, 2 brons

Damer 17-
Störtlopp
1:a Kajsa Kling
Super G
1:a Kajsa Kling
3:a Mette Asp
Storslalom
3:a Kajsa Kling
slalom
Lagsilver Kajsa Kling (10:a), Linda Aguirre (32:a), Elin Olofsson (37:a)
Herrar 17-
Störtlopp
3:a Felix Monsén
Lagsilver Felix, Mattias Rönngren (5:a), Sixten Svensson (10:a)
Lagbrons Erik Edsås (11:a), Zack Monsén (14:a), Malte Lindberg (24:a)
Super G
2:a Felix Monsén
Lagsilver Felix, Mattias Rönngren (4:a), Erik Edsås (10:a)
Lagbrons Zack Monsén (12:a), Måns Fors Källstrand (18:e), Malte Lindberg (20:e)
Storslalom
1:a Felix Monsén
Lagsilver Felix, Mattias Rönngren (5:a), Erik Edsås (42:a)



Rapport från freestylesektionen 2013-2014

Barn och ungdomsverksamheten inom sektionen fortsätter att växa. Under säsongen har
dryga 60-talet barn och ungdomar från 7-årsåldern varit aktiva i träningsverksamheten.

Sektionen har under året arrangerat tre tävlingar i Duved varav en var SM. Utöver dessa tävling-
ar har klubben kört två klubbtävlingar, ”Årecupen”.

Bredden i verksamheten avspeglar sig även på tävlingsverksamheten där dryga 30-talet barn
och ungdomar representerat klubben vid Svenska Cupen-tävlingar runt om i landet där
Thea Wallberg och Pontus Jansson stod som slutsegrare i kids klasserna. Några av våra åkare
har även deltagit i Skandinaviska Cupen som körts i Finland, Norge samt avslutades i Åre. Skräl-
len var utan tvekan Loke Nilsson som lyckades vinna Cupen totalt i Elitklassen trots att han
fortfarande tillhörde klassen ungdom. I kids klassen dominerade vi med Fia Wersén och Albin
Holmgren som slutsegrare samt Thea Wallberg och Pontus Jansson som tog andraplatserna.

Fyra åkare från klubben har ingått i Freestylelandslagets A-lag under säsongen, nämligen
Veronica Carlqvist, Ludvig Fjällström, Jens Lauritz och Fredrik Sätherberg. I utmanarlaget
så har Nisse Wersen representerat klubben på Europacupen.

Under SM-tävlingarna som gick i hemmabacken Duved tog klubben guldmedaljer genom föl-
jande åkare: Singelpuckel: damer kids: Fia Wersén, herrar kids: Felix Wahlberg: herrar ungdom:
Walter Wallberg samt herrar senior: Jens Lauritz.
Parallellpuckel: damer kids: Fia Wersén, herrar kids: Simon Sätherberg, herrar senior: Ludvig
Fjällström.

Under året provades infördes en ny tävling, Skandinaviska mästerskapen, där vi hade deltagare
från både Finland och Norge. Detta var en mycket uppskattad och rolig tävling som i år troligen
kommer att locka fler deltagare från våra grannländer. Under dessa tävlingar fick fi inte mindre
än tre dubbelsegrare, Fia Wersén, damer kids, Albin Holmgren, herrar kids samt Walter
Wallberg, herrar ungdom som samtliga segrade i både puckel och parallellpuckel.

Till årets rookie i herrar senior utsågs Loke Nilsson vilket var en skräll med tanke på att han
fortfarande är ungdom.

Patrik Pettersson Wallberg



Fotbollssektionen 2013-2014

Ännu en höst och dags att summera årets fotbollssäsong för Åre SLK.

Det blev en tidig start på planen då våren var tidig i år.

Denna säsong har 9 årskullar varit igång med träning och matchspel i både Ytterserien och ÖP-
liret.

I ÖP-liret har vi haft lag i både pojk och flickserier, totalt 7 lag varav 3 var flicklag.

Under säsongen har pojkar och flickor från klubben varit uttagna i distriktslags samlingar.

Flera av våra lag har också under säsongen representerat Åre SLK i cuper. Flickor 00-01 var till
Göteborg och deltog i Gothia Cup.

När vi summerar antalet barn och ungdomar är vi ca 260 som deltagit på träningar och matcher
under säsongen.

Vi har under denna säsong anordnat en ledar utbildning för våra ledare i Duved och vi var ca 13
st som deltog, tack för engagemanget under den intensiva och lärorika kvällen med Peter
Andersson.

Grattis till Fredrik Nyberg som tilldelats Woody Ungdomsledarstipendium med 2 dagars utbild-
ning och EM-kvalmatchen Sverige-Ryssland.

Jag vill tacka alla ledare och föräldrar som har ställt upp under säsongen.

Vi vill också tacka våra sponsorer:
Adidas
Beijer Byggmaterial
Intersport

Sist men inte minst vill fotbollsektionen även i år tacka Åke och Bengt för all hjälp på kansliet.

Micke Kallström



Seglingssektionen

Övergripande

Sektionen har under året fått sponsring som möjliggjort utköp av såväl 2-kronorna som rib-båt
m. motor samt container med utrustning.

I dagsläget äger klubben 4 st. 2-Kronor och Scoutkåren de två övriga Utöver detta har vi fått
klartecken på anläggningsstöd på 75 000 kr för att få ordning och bygga om den befintliga con-
tainern till en mer anpassad ”klubbstuga” med ett trädäck. Detta arbete kommer att påbörjas
under hösten.

Vi har även haft fortutbildning där två stycken nu är godkända för jolleinstruktör ”Grön”. Vi
har för avsikt att fortsätta utbildningen under kommande verksamhetsår där vi kommer foku-
sera på att få fler yngre instruktörer i åldersspannet 18-25 år.

Sektionen har under året haft fyra huvudsakliga verksamheter:

 Ungdomsverksamhet
 Samarbete med scouterna
 Vuxenutbildning
 Torsdagssegling

Totalt har ca 40 barn! ungdomar varit engagerade under säsongen. Utöver detta 5-10 instruktö-
rer, där både nya yngre förmågor engagerat sig som föräldrar och övriga intresserade. Vidare har
ca ett tiotal föräldrar varit aktiva iland-, säkerhet- och logistik-funktionerna. Utöver detta har ca
15 scouter, i ett samarbete med Åre! Duveds Scoutkår, lärt sig grunderna i segling.

************************

Detalj

Ungdomsverksamhet:

Ansvarig för ungdomsverksamheten har Erik Danielsson varit och till sin hjälp har han haft för-
äldrar och ungdomar. Grundkraven har varit äldre än 8 år, medlem i Åre SLK samt simkunnig
200 m.

Vi hade i juni en prova-på-helg där vi fick några nya som kom och provade på att segla 2 Krona.
Under augusti och september har vi under fem lördagar haft lördagsseglingar för barn och ung-
domar i byn. Det har varit en verksamhet som varit uppdelad på 2 grupper.

På förmiddagen har vi fokuserat på att bygga ett intresse för segling. Det viktiga har inte varit att
bli så duktig som möjligt på att segla utan att barnen ska tycka det är så roligt som möjligt och få
blodad tand på att komma tillbaka. Förmiddagarna har alltså varit till för de barn som seglat lite
eller ingenting alls tidigare. Deltagarantalet har varierat mellan tiotalet ända upp till det dubbla.
Här har vi använt oss av äldre medseglare i 2-kronorna. Det har hela tiden varit medseglarens
ansvar att säkerheten i båten är god, men det har varit barnen som skött samtliga uppgifter i den
utsträckning som gått. Under de sista lördagarna när det blåste mindre var barnen ute på egen
hand i båtarna och det var inga som helst problem. Successivt har vi ökat svårigheten på övning-
arna, men fokus har aldrig varit kappsegling utan snarare lek. Det ska vara skoj och prestations-
löst för nybörjare att lära sig segla i Åre SLK Segling. Efter fem lördagar har alla förmiddagsbarn
lärt sig rigga båten, styra, lägga till, skota och ha uppsikt kring sig när de är ute på vattnet.



På eftermiddagen har det varit inriktat mot lite mer erfarna och äldre ungdomar. Deltagarantalet
har varierat mellan sex upp till strax under tjugo stycken deltagare. När det blåst mer än barnens
vikt räcker till har medseglare följt med ut som ballast och rådgivare i båtarna, men det är väldigt
sällan de har behövt hjälpa till fysiskt. Vi såg till att alla kom upp till samma lägstanivå då det var
blandad erfarenhet bland ungdomarna. Efter att alla kunde grundläggande väjningsregler, seg-
lingsteori och hur en båt ska riggas blev det mer och mer fokus på kappsegling. Vi tränade på
starter, hur en ska bete sig i båten under olika förhållanden för att gå så snabbt som möjligt ge-
nom vattnet, båtkontroll och kapsejsning. Fokus har även här legat på att alla ska ha roligt, men
det har samtidigt varit mycket tänk på att segla så snabbt som möjligt. Alla har fått träna på
samtliga uppgifter på båten och att segla med olika besättningar varje tillfälle. Kunskapsnivån
har höjts ordentligt, och i slutet var det, trots lite svag vind vid vissa tillfällen, renodlad kappseg-
ling som stod på schemat.

Avslutningsvis var vi delaktiga i ett världsrekordförsök, där Åre SLK Segling var en av flera
klubbar runt om i världen som anordnade en tävling under helgen vecka 38. Sex ungdomar från
eftermiddagsgruppen deltog i en kappsegling i stiltje och visade prov på både tålamod och seg-
lingskunskap.

Scoutsegling

Ansvarig för Scoutseglingarna har varit Pär Lindell.

Seglingssektionen inledde under sommaren ett treårigt samarbete med Åre scoutkår. Samarbetet
innebär att vi hjälper till att hålla seglingskurser för scouterna i åldrarna 10-12 år. Vi har genom-
fört tio seglingstillfällen, tre heldagar och sju tisdagskvällar. Totalt har ett 15-tal scouter deltagit.
Flera av dem har gått nu med Åre SLK och seglar med både scouterna och Åre SLK Segling.

Vuxensegling

Ansvarig för vuxenutbildningen har varit Simon Dickens.

Vi har haft 4 anmälda för Åre SLKs första vuxen seglingskurs och kursen hade 2 dagar ute på
sjön den 14 och den 21 september. Alla deltagare var nybörjar och kursprogram bestådde av
såväl teori som praktiska övningar på sjön. Deltagarna vill ha en fortsättningskurs nästa år.

Torsdagsseglingar

Under året har 6 torsdagsseglingar genomförts, under ledning av Simon Dickens, där totalt 14
personer deltagit, mer eller mindre frekvent. ”Tävlingssäsongen kommer avslutas 19 oktober
med KM och därefter lyfts båtarna upp för vintervila.

Åre 2014-09-30

För Åre SLK Seglingssektion

Björn Nilsson



Ingående balans 2013 07 01

Tillgångar Skulder

Kassa 13 055.39 kr Övriga skulder 143 091.58 kr

Bank 1 620 730.54 kr Skatt & soc.avgifter 19 402.00 kr

Åre SLK Minneskonto 182 410.00 kr Upplupna kostn. & förutbet. intäkter -30 147.00 kr

Magnus Hanssons fond 210 295.00 kr Förutbetalda medl.avgifter 5 600.00 kr

Bibbo-Fonden 232 556.50 kr Ändamålsbest. medel 892 106.98 kr

Fordringar 202 792.00 kr Åre SLK Minneskonto 182 410.00 kr

Skattekonto 514.00 kr Magnus Hanssons fond 210 295.00 kr

Övr.tillgångar 409 776.00 kr Bibbo-Fonden 232 556.50 kr

Anläggningstillgångar 0.00 kr Eget kapital 1 216 814.37 kr

2 872 129.43 kr 2 872 129.43 kr

Vinst- och Förlusträkning 2013 07 01 - 2014 06 30

Intäkter Kostnader

Administration 625 142.99 kr Administration 584 126.05 kr

Alpina sektionen 1 182 642.68 kr Alpina sektionen 1 182 642.68 kr

Freestylesektionen 331 856.78 kr Freestylesektionen 331 856.78 kr

Fotboll 191 760.99 kr Fotboll 191 760.99 kr

Segling 41 129.15 kr Segling 41 129.15 kr

Summa intäkter: 2 372 532.59 kr Summa kostnader: 2 331 515.65 kr

Årets vinst 41 016.94 kr

2 372 532.59 kr 2 372 532.59 kr

Utgående balans 2014 06 30

Tillgångar Skulder

Kassa 0.00 kr Övriga skulder 227 680.58 kr

Bank 1 422 911.44 kr Skatt & soc.avgifter 23 262.00 kr

Åre SLK Minneskonto 184 669.00 kr Upplupna kostn. & förutbet. intäkter 19 610.00 kr

Magnus Hanssons fond 207 582.00 kr Förutbetalda medl.avgifter 900.00 kr

Bibbo-Fonden 230 228.50 kr Ändamålsbest. medel 857 485.73 kr

Fordringar 639 133.00 kr Åre SLK Minneskonto 184 669.00 kr

Skattekonto 529.00 kr Magnus Hanssons fond 207 582.00 kr

Övr.tillgångar 284 665.40 kr Bibbo-Fonden 230 228.50 kr

Anläggningstillgångar 0.00 kr Eget kapital 1 218 300.53 kr

2 969 718.34 kr 2 969 718.34 kr




