
 NATTVANDRARNA SVERIGE 
 ÅRSMÖTE 2022 



 ➔  Här hittar du oss online 
 https://nattvandrarna.se/ 
 https://nattvandrarna.se/medlemssida/ 
 https://nattvandrarna.se/om-oss/dokument/ 
 Upptäcker du fel på vår hemsida? Skicka en skärmdump till 
 info@nattvandrarna.se 

 ➔ Här hittar du oss på Facebook 
 “Nattvandrarna Sverige” - offentlig gilla sida, gul logga 
 “Nattvandrarna Sverige” - sluten grupp som endast är till för 
 vandrare, vit logga - nya medlemmar  måste besvara frågor som 
 kommer som meddelande i messenger, i samband med ansökan 
 om att gå med. 

 ➔ Glöm inte att skicka in bidrag till vår E-tidning, hur du går tillväga 
 hittar du under dokument på hemsidan: “Tillvägagångssätt för 
 artiklar till Nattvandrarnas e-tidning” 

 ➔ Medlemsavgift för 2022 - Skall vara betald, har ni missat så gör det nu! 
 Följ rutinen för inbetalning av medlemsbidrag så får ni ert medlemsbidrag. 

 ➔ På årets årsmöte utses “Årets Regionsansvarig”  “Årets 
 Nattvandrare” per region samt varje regions “Årets grupp” 

 ➔ Så här ser den preliminära fördelningen av rösträttigheter ut inför 
 dagens årsmöte utifrån inbetalningar t.o.m. 22-04-29: 
 Syd 3 röster 
 Öst 4 röster 
 Väst 5 röster 
 Mitt 4 röster 
 Stockholm 3 röster 
 Norr 3 röster 

 Totalt 22 röster 

 ➔ Har du frågor eller funderingar skicka ett e-post till 
 info@nattvandrarna.se 

https://nattvandrarna.se/
https://nattvandrarna.se/medlemssida/
https://nattvandrarna.se/om-oss/dokument/
mailto:info@nattvandrarna.se
mailto:info@nattvandrarna.se


 DAGORDNING ÅRSMÖTE NATTVANDRARNA SVERIGE 2022-05-07 

 1.  Mötets öppnande. 

 2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

 3.  Fastställande av röstlängd för mötet. 

 4.  Val av protokolljusterare tillika rösträknare. 

 5.  Fråga om mötet har utlysts stadgeenligt. 

 6.  Fastställande av dagordning, anmälan av övriga frågor. 

 7.  Styrelsens verksamhetsberättelse. 

 8.  Styrelsens årsredovisning. 

 9.  Revisors berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret. 

 10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret. 

 11.  Fastställande av verksamhetsplan. 

 12.  Fastställande av budget. 

 13.  Behandling av propositioner. 

 a. Ändrad rutin utbetalning av medlemsbidrag 

 b. Ändrad logotyp för Nattvandrarna Sverige 

 14.  Valberedningens förslag. 

 15.  Val av styrelseledamöter och suppleanter. 

 16.  Val av revisor. 

 17.  Val av valberedning samt sammankallande. 

 18.  Övriga frågor anmälda under punkt 6. 

 19.  Avtackning. 

 20.  Mötets avslutande. 



 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 NATTVANDRARNA SVERIGE 

 Vid organisationens årsmöte 2021-05-08 valdes följande styrelse: 
 Ordförande: Jonas Karlsson 
 Vice ordförande: Helen Lind Jaktlund 
 Kassör: Paul Helldén 
 Sekreterare: Ami Andersen 
 Ledamot: Gilbert Hällström 
 Ledamot: Carola Larsson 
 Ledamot: Ella Mohlin 
 Ledamot: Sebastian Steckl 
 Ledamot: Paul Helldén 
 Ledamot: Suppleant Tommy Löfvenhamn 
 Suppleant Patrick Sving 
 Adjungerade: Marie-France Dawson och Daniel Brodin 

 (ledamöternas poster samt adjungerade utifrån styrelsens konstituerande möte) 

 Patrick Sving lämnade sin plats som suppleant 2021-06-20 pga. personliga skäl 
 Sebastian Steckl lämnade sin plats som ledamot 2021-08-27 pga. personliga skäl. 
 Ami Andersen lämnade sin plats som ledamot 2021-12-31 pga konsultuppdrag i 
 organisationen, hon valdes in som adjungerad 2022-01-01 

 ORGANISATION OCH STYRELSE 
 Situationen med pandemin har påverkat organisationen på olika sätt. Årsmötet blev 
 annorlunda då endast styrelsen var på plats, ombud och andra deltog digitalt. 
 Riksträffen kunde inte arrangeras. 

 Styrelsearbetet har påverkats en aning då styrelsen har fått förlita sig till största 
 delen på digitala möten, samt styrelsens egen grupp på Facebook. Styrelsen har 
 haft 18 protokollförda möten varav 15 digitalt och 3 fysiskt. Det positiva i detta är att 
 styrelsen har valt att använda de fysiska mötena till planering och utveckling, den 
 sedvanliga dagordningen har endast använts vid digitala möten. Vid varje fysiskt 
 möte har styrelsen även infört att vandra på den ort där mötet hålls. Detta för att 
 bland annat träffa föreningen på orten. Vid tillfälle har även personal från Svensk 
 Kommunikationsservice deltagit på vandring. Styrelsen har använt sig av AU under 
 året. 

 Styrelsen har hanterat tidigare påbörjade rättstvister, hanterat och medlat i konflikter, 
 fått ta emot och hantera kraftig kritik riktad till styrelsen, ibland ogrundad ibland 
 grundad, men oftast på grund av bristfällig kommunikation. Styrelsen har stöttat 



 regioner och föreningar som behöver hjälp samt påbörjat arbetet med att komma ut 
 till organisationens föreningar. 

 P-4 Väst granskade vid årsskiftet 20/21 organisationen som en del i sin granskning 
 av ideella organisationer med anknytning till bland annat vår tidigare ordföranden, 
 samt den samarbetspartner vi har gällande sponsring. I denna granskning 
 påverkades organisationen till viss del negativt, men den hade även en positiv 
 påverkan, styrelsen fick förståelse för hur bristfälligt informationsflödet verkligen har 
 varit i regionerna, att flera av de uppgifter som inkommit via t.ex. distriktsrapporter 
 varit felaktiga, att verktyget “SverigeKartan” inte uppdaterats av alla ansvariga med 
 mera. Detta har lett till flera påbörjade organisationsförändringar. Vidare har 
 granskningen givit ringar på vattnet under 2021 med ett stort ökat antal 
 intresseanmälningar, återkommande sponsorer och flertalet nystartade föreningar. 

 Ett bioprojekt är på gång, med arrangemang på större orter där ungdomarna bjuds 
 på bio. 

 Ett koncept för unga vuxna har tagits fram utifrån uppdrag av årsmöte. I korta drag 
 handlar det om att en godkänd individ mellan 18-25 som iförd egen avvikande väst 
 med vår logga och texten “ungvuxen” får vandra tillsammans med oss utifrån satta 
 kriterier och regelverk. 

 EKONOMI 
 Större utgifter under året har bland annat varit: 
 ➢ Regionsbidrag a’ 15 000 kronor per region har utbetalats två gånger under året. 
 ➢ Distriktsbidrag a’ 7 000 kronor har utbetalats per godkänd 
 distriktsrapport två gånger under året. 
 ➢ Föreningsbidrag har utbetalats till betalande medlemmar. 
 ➢ Årsmöte har bekostats. 
 ➢ Inköp av pikévästar, varselvästar, mössor och annat material till bland annat 
 webbshop har gjorts. 
 ➢ Utskick av material och “Goodiebags” har bekostats. 
 ➢ Vinstskatt och återbetalning av omställningsstöd har gjorts. 

 Svensk Kommunikationsservice har varit organisationens största inkomstkälla. De 
 har utöver avtalad ersättning även sponsrat med ett extra bidrag till föreningar 
 a´1000 kr per förening samt 400 000 kr extra till verksamheten. Vidare har de 
 sponsrat med bland annat material, uppstarts event och nystartsbidrag till nya 
 grupper. 

 Det har även tillkommit ekonomisk sponsring genom gåvor från privatpersoner. 

 Flertalet lokala företag som inte kan bidra med pengar har valt att bidra med tjänster 
 samt till exempel bjuda vandrare på på kaffe eller mat. 



 Spendrups har sponsrat organisationen med 5 000 flaskor Loka. Flaskorna delades 
 upp i regionerna. 

 Den stöld som gjordes från organisationen 2020, lämnas till kronofogden för 
 utmätning. 

 Under 2021 har cirka 80% av organisationens intäkter gått till medlemmar och cirka 
 20% har använts för drift av organisationen. (Se budget samt bokslut) 

 För att pengarna verkligen ska nå ut till medlemmarna och inte fastna på vägen har 
 beslut tagits att från och med 2022 ersätts distriktsbidrag med grupp bidrag där 1500 
 kronor utbetalas för varje betalande och redovisad grupp i regionen. Grupp bidragen 
 kan endast användas genom att föreningar eller grupper till sin regionansvarige 
 ansöker om pengar till t.ex. ett arrangemang eller större utgifter. Fördelningen skall 
 göras rättvist och redovisas. Regionerna har även möjlighet att lägga till region 
 bidragen i fördelningen. 

 Ett samarbete med företaget Keolis är på gång, de vill i sitt arbete med 
 trygghetsfrågor ha ett samarbete med oss samt ge oss ekonomisk stöttning för att 
 hålla event. De vill gärna att deras chaufförer ska få prova på att nattvandra med oss 
 och få utbildning om vårt arbete. 

 KOMMUNIKATION, VARUMÄRKE 
 Kommunikationen har under året i flera steg från riks till region till förening/grupp och 
 tvärtom, varit bättre än under 2020. Arbetet fortgår för att få informationsflödet och 
 därigenom “vi känslan” att bli starkare. 

 E-tidningen har kommit ut vid fyra tillfällen. E-tidningen är organisationens största 
 möjlighet att synas, att locka nya vandrare och sponsorer. Det är nattvandrare som 
 ska fylla tidningen, det är nattvandrarnas arbete som ska synas, det är en 
 kvalitetssäkring att vi är en seriös organisation. Hjälp till att fylla den med vad ni gör. 

 Under hösten 2020 startades en satsning där organisationen köpte in ett sortiment 
 av Giveaways och PR material. Detta för en utdelning av prover till föreningar samt 
 fylla vår webbshop med produkter. Webbshopen är skapad för att föreningar själva 
 ska köpa in produkter till ett rabatterat inköpspris. Produktutbudet har utökats under 
 2022. Vi vill gärna ha tips och förslag på produkter, vi vill inte missa vi behöver er 
 hjälp att utvecklas. 

 Nattvandrarna syns på sociala medier och använder sig av Mynewsdesk samt syns 
 frekvent i media och visar vårt goda arbete. 

 En ny folder med information om organisationen har tagits fram och delats ut till 
 föreningar och grupper. 



 Nattvandrarbok - En handbok i nattvandring har börjat skapas, planeras tryckas 
 våren 2022. Svensk kommunikations service bekostar tryck. 

 UTBILDNING 
 Efter hårt arbete från utbildningsansvariga Paul Helldén och Carola Larsson har nu 
 ett gott samarbete med ABF kommit igång och ska vara fungerande. En powerpoint 
 presentation har även skapats till första delen av utbildningen. Arbete har påbörjats 
 för att bättra resterande del av utbildningen. 

 ÖVRIGT 
 Organisationen har startat användandet av en trygghetsapp vid vandringar, detta 
 som arbetsredskap både i vandringen och organisatoriskt. Den möjliggör även 
 kommunikation med andra aktörer såsom annan ideell verksamhet, räddningstjänst, 
 polis, kommuner med mera. 

 Organisationen har ändock växt och styrelsen har sammansvetsas till en styrelse 
 som vill och tar ansvar och som alla har samma mål - En fungerande organisation 
 som kan växa så vi kan finnas för våra ungdomar. Att det ska vara lätt i alla led från 
 vandrare till region till styrelse. Samt att de ekonomiska medlen till största delen ska 
 ut till vandrarna. 

 TACK 
 Styrelsen vill tacka för förtroendet för verksamhetsåret 2021 med en förhoppning om 
 fortsatt förtroende under 2022 

 Vi vill även tacka alla Er utan Er vore Nattvandrarna Sverige ingenting! 
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Styrelsen för Nattvandrarna Sverige får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Verksamheten
 
Allmänt om verksamheten
Organisationens grundläggande mål är att främja nattvandring, organisera och tillvarata alla
nattvandrarföreningar och nattvandrargruppers intressen i Sverige.
Målen är därutöver att alla regioner, nattvandrarföreningar och nattvandrargrupper garanteras inflytande,
demokrati och gemenskap.
 
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
År 2021 har fortsatt påverkats av Covid-19, föreningen har hållit årsmöte och styrelsemöten i minskad
omfattning.
 
Föreningens samarbetspartners har under året, utöver avtalad sponsring, sponsrat med extra bidrag till
föreningar och verksamheten. Föreningen bedriver ett aktivt arbete för att påvisa fördelning av kostnader.
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018  
Medlemsavgifter 18 21 17 23  
Gåvor 7 8 7 22  
Nettoomsättning 1 899 1 217 0 1 376  
Årets resultat 119 1 541 -764 190  
Soliditet (%) 92 82 -220 93  
      

 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 2021-01-01

-2021-12-31
2020-01-01

-2020-12-31  
 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Föreningens intäkter 2     
Medlemsavgifter  18 300  20 900  
Gåvor 3 7 650  7 749  
Nettoomsättning  1 881 058  1 217 367  
Summa föreningens intäkter  1 907 008  1 246 016  
      
Föreningens kostnader 4     
Övriga externa kostnader  -1 586 378  -267 629  
Personalkostnader 5 -172 806  -250 354  
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  0  -13 567  
Övriga rörelsekostnader  0  -48 590  
Summa föreningens kostnader  -1 759 184  -580 140  
Rörelseresultat  147 824  665 876  
      
Finansiella poster      
Resultat från andelar i koncernföretag  0  875 000  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -634  -12  
Summa finansiella poster  -634  874 988  
Resultat efter finansiella poster  147 190  1 540 864  
      
Resultat före skatt  147 190  1 540 864  
      
Skatter      
Skatt på årets resultat  -28 652  0  
Årets resultat  118 538  1 540 865  
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31  

 

TILLGÅNGAR      
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m. m.      
Färdiga varor och handelsvaror  879 162  642 653  
Summa varulager  879 162  642 653  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  107 782  107 782  
Övriga fordringar  48 342  0  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  0  400 000  
Summa kortfristiga fordringar  156 124  507 782  
      
Kassa och bank      
Kassa och bank  380 360  286 763  
Summa kassa och bank  380 360  286 763  
Summa omsättningstillgångar  1 415 646  1 437 198  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  1 415 646  1 437 198  
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Eget kapital vid räkenskapsårets början  1 178 296  -362 568  
Årets resultat  118 538  1 540 865  
Eget kapital vid räkenskapsårets slut  1 296 834  1 178 297  
      
Kortfristiga skulder      
Förskott från kunder  0  3 125  
Skatteskulder  28 652  0  
Övriga skulder  80 159  245 777  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  10 001  9 999  
Summa kortfristiga skulder  118 812  258 901  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 415 646  1 437 198  
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
 
Not 2 Föreningens intäkter
 2021 2020  
Medlemsavgifter 18 300 20 900  
Gåvor 7 650 7 749  
Övriga verksamhetsintäkter 1 881 058 1 217 367  
 1 907 008 1 246 016  
    

 
Not 3 Gåvor fördelade enligt följande
 2021 2020  
    
    
Allmänheten 7 650 7 749  
 7 650 7 749  
    

 
Not 4 Föreningens kostnader
 2021 2020  
    
Resekostnader 14 486 18 564  
Styrelsemöte 46 766 20 933  
Årsmöte 11 186 42 795  
Bidrag regioner och föreningar 380 888 383 100  
Marknadsföring 809 245 -450 870  
Kommunikation 58 389 52 955  
Försäkringar 15 597 18 225  
Redovisning och konsulttjänster 31 335 160 390  
IT-tjänst, Trygghetsapp och MyNews Desk 84 156 0  
Övriga kostnader 134 330 21 536  
 1 586 378 267 628  
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Not 5 Medelantalet anställda
 2021 2020  
    
Medelantalet anställda 2 2  
    

 
 
Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter
stämmer med faktiska förhållanden.

UNDERSKRIFTER
 
 
 2022-05-01
 
 
 
  
Jonas Karlsson Helen Lind Jaktlund
  
  
  
  
Ann-Marie Andersen Johansson Paul Helldén
  
  
  
  
Gilbert  Hällström Carola Larsson
  
  
  
  
Ella Mohlin  
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Resultatrapport    

 
2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31  

 
Föreningens intäkter     
Medlemsavgifter     
3010   Medlemsavgifter 18 300,00  20 900,00  
Summa medlemsavgifter 18 300,00  20 900,00  
     
Gåvor     
3012   Övriga bidrag 7 650,00  7 749,00  
Summa gåvor 7 650,00  7 749,00  
     
Nettoomsättning     
3001   Försäljning inom Sverige, 25 % moms 6 091,20  0,00  
3004   Försäljning inom Sverige, momsfri 75 000,00  617 367,75  
3051   Försäljning 1 800 000,00  600 000,00  
3500   Fakturerade kostnader (gruppkonto) -31,20  0,00  
3680   Öresutjämning -4,53  -0,37  
3740   Öresutjämning 2,20  -0,68  
Summa nettoomsättning 1 881 057,67  1 217 366,70  
     
Summa föreningens intäkter 1 907 007,67  1 246 015,70  
     
Föreningens kostnader     
     
Övriga externa kostnader     
5013   Hyra för lagerlokaler, logistik -114 201,75  -9 500,50  
5460   Förbrukningsmaterial -1 396,00  -690,00  
5600   Kostnader för transportmedel (gruppkonto) 0,00  -1 264,00  
5611   Drivmedel för personbilar 0,00  -1 535,22  
5612   Försäkring och skatt för personbilar 0,00  -115,00  
5618   Trängselskatt ej avdragsgill 0,00  -560,00  
5619   Övriga personbilskostnader 0,00  -137,00  
5700   Frakter och transporter 0,00  -845,00  
5800   Resekostnader (gruppkonto) 0,00  -461,00  
5830   Kost och logi 0,00  -2 286,00  
5831   Resekostnader -14 485,63  -10 025,06  
5832   Reseersättning, skattefri 0,00  -1 221,00  
5842   Styrelsemöte -46 766,04  -20 933,10  
5845   Årsmöte -11 186,15  -42 795,43  
5850   Distriksbidrag -98 000,00  -140 000,00  
5851   Regionsersättning -150 000,00  -176 000,00  
5852   Föreningsbidrag -132 888,00  -67 100,00  
5910   Maknadsföring, Give a way -356 881,00  -168 944,00  
5920   ID-kort, Nattvandrarna -22 315,00  0,00  
5930   Reklamtrycksaker och direkt reklam -106 523,00  0,00  
5950   Reklamkläder, Nattvandrarna -323 526,60  619 814,00  
6030   Resor 0,00  -960,00  
6062   Inkasso och KFM-avgifter 0,00  -923,77  
6072   Representation, ej avdragsgill -6 039,00  -7 547,55  
6110   Kontorsmaterial -149,60  0,00  
6210   Telefoni 0,00  -334,00  
6211   Fast telefoni -7 322,63  -6 673,00  
6230   Kommunikationsersättning -48 000,00  -44 000,00  
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Resultatrapport
2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

6230   Kommunikationsersättning -48 000,00 -44 000,00

6250   Porto -3 066,20 -1 948,00
6310   Försäkringar -15 597,00 -18 225,00
6530   Redovisningstjänster -17 822,80 -47 594,00
6540   IT-tjänster -84 156,20 0,00
6550   Konsulttjänster -13 512,00 0,00
6570   Bankkostnader -2 765,00 -2 029,00
6580   Advokat- och rättegångskostnader 0,00 -109 796,00
6590   Övriga externa tjänster 0,00 -3 000,00
6992   Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla -9 778,00 0,00
Summa övriga externa kostnader -1 586 377,60 -267 628,63

Personalkostnader
7010   Löner 0,00 -52 571,00
7210   Löner till tjänstemän -112 000,00 -119 600,00
7331   Skattefria bilersättningar -14 100,70 -18 642,45
7332   Skattepliktiga bilersättningar -8 765,30 -16 014,80
7390   Övriga kostnadsersättningar och förmåner 0,00 -712,00
7510   Lagstadgade sociala avgifter -37 939,64 -42 113,00
7631   Personalrepresentation, avdragsgill 0,00 -437,25
7632   Personalrepresentation, ej avdragsgill 0,00 -263,00
Summa personalkostnader -172 805,64 -250 353,50

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
7832   Avskrivningar maskiner inventarier 0,00 -7 189,00
7834   Avskrivningar bilar 0,00 -6 377,76
Summa avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 0,00 -13 566,76

Övriga rörelsekostnader
7973   (Kontonamn saknas) 0,00 -48 589,99
Summa övriga rörelsekostnader 0,00 -48 589,99

Summa föreningens kostnader -1 759 183,24 -580 138,88

Rörelseresultat 147 824,43 665 876,82

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
8022   (Kontonamn saknas) 0,00 -25 000,00
8210   Utdelningar på andelar i andra företag 0,00 900 000,00
Summa resultat från andelar i koncernföretag 0,00 875 000,00

Räntekostnader och liknande resultatposter
8422   Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder 0,00 -11,14
8423   Ränta skatter & avgifter -634,00 -1,00
Summa räntekostnader och liknande resultatposter -634,00 -12,14

Summa finansiella poster -634,00 874 987,86

Resultat efter finansiella poster 147 190,43 1 540 864,68

Skatter



Nattvandrarna Sverige 3 (3)
802017-9209 Utskriven: 2022-04-28, 17:23
2021-01-01 - 2021-12-31

Resultatrapport
2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

Skatter

Skatt på årets resultat
8910   Skatt som belastar årets resultat -28 652,00 0,00
Summa skatt på årets resultat -28 652,00 0,00

Årets resultat 118 538,43 1 540 864,68



Nattvandrarna Sverige 1 (1)  
802017-9209 Utskriven: 2022-04-28, 17:23  
2021-01-01 - 2021-12-31   
   
Balansrapport     
 2021-01-01 Förändring 2021-12-31  

 
TILLGÅNGAR       
Omsättningstillgångar       
Varulager m. m.       
1450   Lager av färdiga varor 642 653,00  236 509,00  879 162,00  
Summa varulager 642 653,00  236 509,00  879 162,00  
       
Kortfristiga fordringar       
1511   Kundfordringar 107 782,39  0,00  107 782,39  
1613   Förskott 0,00  1 400,00  1 400,00  
1630   Skattekonto 0,00  67,00  67,00  
1680   Andra kortfristiga fordringar 0,00  46 875,00  46 875,00  
1790   Förutbet kostnader 400 000,00  -400 000,00  0,00  
Summa kortfristiga fordringar 507 782,39  -351 658,00  156 124,39  
       
Kassa och bank       
1930   Swedbank  Ftgkto 903 156 944 6 268 613,14  75 546,38  344 159,52  
1940   Swedbank Medl.avg 964 250 365 1 18 150,00  18 050,00  36 200,00  
Summa kassa och bank 286 763,14  93 596,38  380 359,52  
       
Summa omsättningstillgångar 1 437 198,53  -21 552,62  1 415 645,91  
SUMMA TILLGÅNGAR 1 437 198,53  -21 552,62  1 415 645,91  
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
Eget kapital       
2010   Eget kapital 362 568,20  -1 540 864,68  -1 178 296,48  
2099   Årets resultat -1 540 864,68  1 422 326,25  -118 538,43  
Eget kapital vid räkenskapsårets slut -1 178 296,48  -118 538,43  -1 296 834,91  
       
Kortfristiga skulder       
2420   Förskott från kunder -3 125,00  3 125,00  0,00  
2510   Skatteskulder 0,00  -28 652,00  -28 652,00  
2650   Redovisningskonto för moms 1 998,00  -58 471,00  -56 473,00  
2710   Personalskatt -2 624,00  -9 976,00  -12 600,00  
2730   Avräkning sociala avgifter -1 546,00  -9 540,00  -11 086,00  
1630   Skattekonto -1,00  1,00  0,00  
1631   Anstånd Skattekonto -39 951,00  39 951,00  0,00  
1685   Avräkn koncernftg -203 653,05  203 653,05  0,00  
2990   Uppl kostnader -10 000,00  0,00  -10 000,00  
Summa kortfristiga skulder -258 902,05  140 091,05  -118 811,00  
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -1 437 198,53  21 552,62  -1 415 645,91  
       



 STYRELSENS VERKSAMHETSPLAN 2022- 2023 
 Gällande andra halvåret 2022 samt första halvåret 2023 

 ❖  Arbeta för att det inom organisationen skall finnas en “VI känsla” där ALLA 
 kan vara med och känna sig delaktiga. 

 ❖  Möta, se och stötta medlemmar på deras orter. 

 ❖  Arbeta för att i samarbete med medlemmar skapa ett gott och fungerande 
 informationsflöde åt båda håll. 

 ❖  Stärka och utveckla verksamhet, varumärke och organisation samt säkerställa 
 och hålla kvar dagens ekonomiska plattform och identifiera nya möjligheter. 

 ❖  Tillhandahålla uppdatera, skapa samt genom hemsida eller e-post 
 tillhandahålla aktuella stadgar, regelverk, rutiner, avtal, policys med mera. 

 ❖  Tillhandahålla aktuell vandringsutrustning som t.ex. jackor och västar. 

 ❖  Tillhandahålla och ansvara för att det finns en god försäkring gällande 
 Nattvandrar uppdrag. 

 ❖  Tillhandahålla samt utveckla organisationens webbshop gällande material och 
 låga priser. 

 ❖  Tillhandahålla, utveckla och säkerställa fungerande kommunikationer i 
 organisationen genom dialoger, delaktighet och informationsutbyten. 

 ❖  Tillhandahålla och vidareutveckla en god fungerande utbildning för alla 
 medlemmar. 

 ❖  Tillse att de ekonomiska medlen fortsatt går ut i organisationen och 
 medlemsföreningar. 

 ❖  Bjuda in till årsmöte och riksträff, samt finnas som resursenhet i andra 
 informativa och kunskapssökande möten. 

 ❖  Stötta regionerna i deras verksamhet samt arbeta för en ständig tillväxt. 

 ❖  Skapa arrangemang i landet, som till exempel Nattbio, regionträffar och 
 gemensamma vandringar. 

 ❖  Tillhandahålla resurs och administrativa verksamheter i form av ett kansli för 
 service till medlemmar och regioner. 

 ❖  Tillhandahålla och arbeta för att vår trygghetsapp används av de medlemmar 
 som så önskar och därigenom få ett bättre samarbete med landets 
 kommuner. 

 ❖  Tillhandahålla och utveckla sociala medier som ett sätt för organisationen att 
 synas samt för medlemmar att kunna ha en plattform för utbyte av 
 information. 

 ❖  Fortsätta arbeta med omorganisation för att skapa och förbättra en i grunden 
 fungerande och växande organisation. 



Res. 2021 2022 2022 2022

INTÄKTER Helår Jan-juni Juli-dec Helår

SKS 1800 900 900 1800

Medlemsavgifter (exkl. föreningar med förenklat medlemskap) 18 20 20

Webshop 60 60 120

Övriga bidrag och gåvor 8 20 20

Övrigt 81 0

SUMMA INTÄKTER 1907 1000 960 1960

Res. 2021 Procent 2022 2022 2022

UTGIFTER

Styrelsemöte 47 2,67% 3,23% 0 60 60

Årsmöte 11 0,63% 1,62% 30 30

Riksträff 0 0,00% 2,21% 41 41

Regionsbidrag 15 tkr / per halvår ( 5 av 6 regioner aktiva) 150 8,52% 8,08% 75 75 150

Distriktsbidrag 7 tkr / distrikt per halvår (antal distrikt: 10) 98 5,57% 0,00% 0 0 0

Föreningsbidrag 1 tkr / förening per år (förenklade medlemskap erhåller 700kr) 79 4,49% 5,39% 80 20 100

Gruppersättning (ersätter distriksbidrag från 2022) 0,00% 10,78% 100 100 200

Maknadsföring, Give a way, goodie bag, direktreklam etc 378 21,48% 3,23% 30 30 60

Vandringsutrustning exkl. jackor ( inköp av västar i softshell & varselvästar mössor etc.) 429 24,38% 3,23% 30 30 60

Extra föreningsstöd (gåvor, sponsrade evenemang m.m.) 60 3,41% 3,23% 30 30 60

Hyra för lagerlokaler, logistik 114 6,48% 6,47% 60 60 120

Personalkostnad (kanslipersonal samt dagsarvoden) 172 9,77% 29,09% 270 270 540

Organisationsbearbetning, arrangemang, uppstart av nya grupper etc. 0,00% 5,93% 30 80 110

Resor 15 0,85% 3,23% 30 30 60

Redovisning 18 1,02% 0,54% 10

Försäkring 16 0,91% 0,86% 16

Kommunikationsersättning 48 2,73% 2,16% 20 20 40

IT-tjänster 84 4,77% 7,54% 70 70 140

Telefoni 7 0,40% 0,38% 3 4 7

Porto 3 0,17% 0,16% 1 2 3

Bankkostnader 3 0,17% 0,16% 1 2 3

Representation 6 0,34% 0,32% 3 3 6

Övriga externa kostnader 9 0,51% 0,54% 5 5 10

Övrigt 13 0,74% 1,62% 15 15 30

SUMMA UTGIFTER 1760 100,00% 100,00% 1856

Rörelseresultat 147 104

2021 2022

Till medlemmar 80,00% 56,95%

För organisation 20,00% 43,05%

Prognos för 2023: Intäkt 2 600 000 kr

Kostnad 2 300 000 kr

Resultat 300 000 kr



 PROPOSITION ÄNDRAD RUTIN UTBETALNING MEDLEMSBIDRAG 

 I dagsläget får medlemsbidrag inte utbetalas till ett privatkonto. Detta 
 innebär att de grupper och föreningar som saknar bankkonto får sitt 
 medlemsbidrag utbetalat i form av ett presentkort, som skickas med 
 rekommenderad post. 

 Det finns blandade åsikter om presentkorten bland medlemmarna, 
 många tycker det är smidigt, de använder presentkortet till inköp 
 alternativt så köper en medlem presentkortet för kontanta medel. Andra 
 visar missnöje och tycker pengarna blir låsta. 

 Flera grupper och föreningar har bankkontot till största delen för att 
 kunna ta emot bidraget, detta innebär en kostnad för gruppen/föreningen. 

 Presentkorten innebär för kansliet ett mindre merarbete men det innebär 
 även en extra kostnad för organisationen a´76 kronor per utsänt 
 presentkort. Flertalet gånger blir det rekommenderade brevet inte 
 uthämtat och får skickas igen vilket innebär en dubblad kostnad. 

 ____________________________________________________________ 

 Riksstyrelsen vill utifrån ovan föreslå Nattvandrarna Sveriges 
 årsmöte 2022 att besluta följande: 

 Att:  Förening/grupp som så önskar utser en individ  som tar emot 
 föreningsbidraget till sitt privatkonto. 

 Att:  Förening/grupp fyller i en blankett med uppgifter  för utbetalning samt 
 att två personer ur föreningen/gruppen attesterar godkännande. När 
 dokumentet inkommit till organisationens kansli görs utbetalning till 
 angivet konto. 

 Att:  Förening/grupp ansvarar för att ta kontakt med  organisationens 
 kansli i det fall inlämnade uppgifter ändras. Organisationen fritas ansvar 
 om utbetalning görs till individ som ej längre är ansvarig. 

 Att:  Ovanstående skall börja gälla från och med 2023. 



PROPOSITION: NY LOGOTYPE FÖR NATTVANDRARNA SVERIGE

I dagsläget har vi och har under flera år nyttjat en logotype där 
organisationens namn ej framställs i sin helhet, NATTVANDRARNA 
SVERIGE.

Målsättningen med att byta logotyp är att lyfta fram vår långa tradition 
och att Vi är den organisation som lagt grunden för nattvandring i 
Sverige. Vi har ett arv som vi kan vara mycket stolta över och det vill vi 
skall framgå i vår loga. Dagens loga är omodern i sitt utförande och stil.  

Att genomföra denna förändring beräknas ta 3 år. Processen för bytet är 
att båda logotyper kommer att presenteras tillsammans med nuvarande 
logga först för att därefter fusioneras om och den nya logotypen placeras 
först och i nästa skede så ersätts dessa av den nya loggan.
____________________________________________________________

Riksstyrelsen vill utifrån ovan föreslå Nattvandrarna Sveriges 
årsmöte 2022 att besluta om följade logotyp:

Förslag:

Under övergångsperioden kan logotyperna kombineras likt nedan förslag:

I slutet av implementeringen av ny logo byter de plats i tryck material för
att till slut ersätta vår gamla logo.



Valberedningens nominering till nyval av ledamöter till
riksstyrelsen Nattvandrarna Sveriges årsmöte 2022 är:

Helen Lind Jaktlund, (Stockholm) omval 2 år
Carola Larsson , (Mitt) omval 2 år
Paul Helldén, (Syd) omval 2 år
Martin Ekholm (Mitt), fyllnadsval 1 år

Suppleanter: Evert Jonsson (Mitt) nyval 1 år. Tommy Löfvenhamn (Syd) omval 1 år.

Styrelsen kommer vid ja bestå av
Ordförande: Jonas Karlsson (Väst) år 2 av 2
Ledamöter: Ella Mohlin (Öst) år 2 av 2
Gilbert Hällström (Stockholm) år 2 av 2
Helen Lind Jaktlund (Stockholm) år 1 av 2
Paul Helldén (Syd) år 1 av 2
Carola Larsson (Mitt) år 1 av 2
Martin Ekholm (Mitt) år 1 av 1
Suppleanter: Evert Jonsson (Mitt)1 år. Tommy Löfvenhamn (Syd) 1 år.

Förslag till valberedning:
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