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Verksamhet under året

lngvar Holmberg

Ulf Lindberg

Evert Andersson

Arne Ohlsson

Solveig G Ohlsson

Under året har vi varit cirka 75 st. i föreningen.

Styrelsen har haft 6 st styrelsemöten under 2016 och 1 st. styrelsemöte inför årsmötet 20t7 (lL.L-L6l
Den 10 feb 2016 deltog ett större antal medlemmar iföreningens årsmöte på restaurang "Perrongen"

Årsmötet har i många år varit på Vegaskolan men på grund av ombyggnad så har vi inte haft tillgång

till Vegaskolans matsal som för oss varit en bra lokal med bra hörsel- tillgänglighet.

Den L1 maj inbjöd vi våra medlemmar till våffelfest och för musiken svarade Vilma Heldestad..

Vi hade cafd kväll den 31 aug. och då spelade "Byadraget" . HRF dagen var den 19 okt. och då fick

vi från Ulrik Almberg höra om Vännäs historia. Surströmmings s festen och bussresa blev inställd.

Årets julfest firade vi tillsammans med Umeå föreningen i HSO:s lokal i Umeå" En lyckad julfest

Under året har vi också deltagit i Hörselskadades kongress i Linköping som genomfördes med ny teknik.

All information och val genomfördes med sä kallade läsplattor (d.v.s. små datorer).

Vi har också deltagit i kommunens FPR råd (Funktionshindrades och Pensionärers råd) , där vi gett våra
synpunkter om hörseltillgänglighet och kommande ombyggnad i kommunhuset.

Vi måste dock konstatera att hörseltillgängliga lokaler i kommuner är en bristvara och nu har förbundet
tagit ett beslut att genomföra en riksomfattande slingkontroll där alla lokalföreningar skall delta.

Under detta verksamhetsår har ordf. i Vännäs fungerat som distriktsordförande och genom att vi har en

bra styrelse så har detta gått bra, men en föryngring i styrelsen skulle inte vara helt fel.

HRF i Vännäs har också varit aktiv när det gäller föreningen och distriktets hemsida och där vill vi rikta ett
stort tack till Ulf Lindberg,. Men festkommitt6n (Arne, Solveig, Berith) ska också ha ett stort tack.

I övrigt får vi tacka våra medlemmar för förtroendet att leda HRF föreningen i Vännäs. Ekonomin i

föreningen är god.

Vision 2017 och en önskan

Det är vår ambition att även under 20L7 vara lika aktiva.. Men vi önskar komma tillbaka till Vegaskolan.

Styrelsen för HRF Vännäs den 1L januari20L7
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Hörselskadades Förening Vännäs

Räkenskapsårets tdrjan: I 6-0 I -0 I
Hela Iöretäget
Period: l6-01-01 - 16-12-31

Balansrapport
Preliminiir

Sida: t

Utskrivet: 17-01-19

Senaste vemr: 83

Period Utg balansIng balans

TILLGÅNGAR
Arliiggningsti I lgangar

Materiella ankiggningstiUgangar
r230 Batteri - lager 400,00 0.00 400,00

S :a Materiella anlagsingstillgangar 400,00 0,00 400,00

S :a Anliiggningsillgangar

Oms åittnin gstillgrfurgar

Kassa och bank
1910 Kassa
1940 Öwiga bankkonto

400,00

9s 1,10
19 570,19

0,00

435,00
-485,00

400,00

I 386,10
l9 085.19

S:a Kassa och bank 20 521,29 -50,00 20 471,29

S :a Omsäfhringstillgangar 20 521,29 -50,00 20 471,29

S:ATILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

2010 Eeet kaDital

20921,29

-20 871,29

-50,00 20 871,29

-20 871290,00

S:aEget kapital :2087t29 0,00 -20 811,29

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -20 87129 0,00 -20 871,29

B ERAKNAT RESUI-LIAT* ** 50,00 -50,00 -0,00



Hörselskadades Förening Viinniis

Riikenskapsarets k rjan: 16-0I-0I
Hela {öretäget
Period: 16-01-01 - l6-12-31

Resultatrapport
Preliminiir

Sida: 1

Utskrivet: 17-01-19

Senaste vemr: 83

Rörelsens intiikter och lagerfträndring
Nettoomsättning

3120
3 130
3140

Ersättning ftr salda bingolotter
Intåkter Lotteri
Batterifrrsäljning

2 353,00
4 935,00
9 054,00

S:a Nettoomsättning

Övri ga rörelseintZil'ter
3900
3987
3989

Medlemsavgifter
Kommunalabidrag
ÖwigaHarag

t6 342,00

8 010.00
2 500,00
2 156,00

3990 Öw ersarm och intäkter 5 350.00

"'.

S:a Rörelseintiikter och lagerfrrändring 34 358,00

Rörelsens kostnader
Råvaror och Iömödenheter rnm

4010
4110
4140

Inköp materiel och varor
Direkta kostn sektion I
Batteriinköp

-4 663,00
-240,00

-6 298,00
S:a Råvaror och lörnödenheter mm -1r 201,00

Bruttovinst

Övriga extema kostnader
5010 l-okalhrra
6150

Personalkostnader
7310
7510

Trycksalier
6250 Porto -l 009.00
6390 Övrkostnader -13 718.00

-

23 rs7,00

-1 200,00
-2 150.00

-3 500,00
-200,00

Kontanta extra ersättn
Sociala avgifter

S:a Personalkostnader -3 700,00

S:a Rörelse,ns kostnader inkl råvaror mm -3297E,A0

Rörelseresultat före avskrivningar l 380,00

Rörelseresultat efter avskrivningar l 380,00

Rörelseresultat ft,re finansiella intäkter och kostnader

Resultat från finansiella investeringar
Råntekostnader och lilcnmde resultdposter

Räntekostnader

I 380,00

-l 430,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -l 430,00

S:a Resultat fran finansiella investeringar -1 430,00

Resultat efter finansiella intiikter och kostnader -50,00

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -50,00

Resultat fiire skatt -50,00

Beräknat resultat -50,00



Revisionsberättelse

Undertecknade som av Hörselskadades fiirening Viinnåis Kommun utseffs att
granska ftireningens räkenskaper och fiirvaltning ftir årr 2016 år efter fullgiort
uppdrag avge foljande revisionsberättelse. Vi har granskat foreningens

råikenskaper. Dessa är fiirda med ordning och noggrannhet. Inkomster och utgifter
under året samt frreningens stiillning vid verksamhetsårets utgång framgår av

riikenskapema.
Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmåirkning tillstyrker
vi att styrelsen beviljas ansvarsfrihet for den tid revisionen omfattar.

Vänn?is 2017-01-08

Bengt Åström


