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Vi är alla en del av biosfären!
Vision och verksamhetsidé
Vi är alla en del av biosfären!
Därför samverkar vi i Östra Vätterbranterna för att bevara, utveckla och stödja lokalsamhällets livskraft,
natur- och kulturarv samt kunskap och praktik – för oss och eftervärlden!
Verksamhetsidé
Biosfärområdet Östra Vätterbranterna ska långsiktigt sträva mot att ständigt utvecklas som ett lokalt
och internationellt modellområde för hållbar utveckling och att vara en förebild för bred samverkan
mellan olika intressegrupper. Detta görs genom att:
• Bevara och utveckla områdets unika värden och förmedla landskapets identitet bland
näringsidkare, boende och besökare.
• Stödja forskning och praktik samt utgöra en brygga mellan vetenskapliga rön och lokal kunskap
samt dess tillämpning.
• De tre dimensionerna i hållbar utveckling – den ekologiska, socio-kulturella och ekonomiska –
ges praktisk tillämpning och förankras genom olika projekt.
• Arbetet bedrivs lokalt på ett sätt som bidrar till lösningar på globala utmaningar.
• Biosfärområde Östra Vätterbranterna fungerar som en mötesplats mellan forskare och praktiker
såväl som mellan myndigheter, ideella organisationer, företag och enskilda människor.
• De tre funktionerna utveckla, bevara och stödja genomsyrar verksamheten och forskningsresultat
om hållbar landskapsförvaltning produceras och tillämpas.
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Värdegrund
Hållbar utveckling
Vår grund i arbetet med hållbar utveckling är det ekologiska systemet. Vi är alla beroende av
fungerande ekosystem. Socio-kulturell och ekonomisk hållbarhet kompletterar den ekologiska och
tillsammans bildar de tre dimensionerna en odelbar helhet. Vi har alla ett ansvar mot eftervärlden att
förvalta och förbättra samt att utveckla innovationer och finna nya lösningar.
Samsyn kring områdets unika värden
Östra Vätterbranterna är en gemensam resurs. Vi erkänner landskapets alla värden och utvecklar
kontinuerligt en samsyn på hur de kan bevaras och utvecklas
Samverkan och demokrati
Vi främjar delaktighet i beslut och processer, mellan aktörer från olika intressesfärer, som rör
landskapet lokalt och regionalt. Villkoren för samverkan är öppen redovisning av olika intressen
och kunskaper samt en ömsesidig respekt för de åsikter som kan bli följden av skilda
utgångspunkter.
Vi arbetar för att alla människors lika värde och rättigheter respekteras, detta oavsett till exempel
ålder, kön, sexualitet, etnicitet, livsåskådning eller funktionsförmåga. Vi strävar också efter att
denna mångfald representeras i föreningen och i de projekt vi väljer att stödja och initiera.
Kunskap och lärande
Föreningen ska vara en lärande organisation som värderar både traditionell kunskap och erfarenhet
samt hållbara lösningar baserade på vetenskap, etik och teknik. Vi arbetar tillsammans för att
utveckla lärande för hållbara visioner och som en aktör inom hållbarhetsområdet.
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Verksamhetsberättelse
Så lägger Biosfärområde Östra Vätterbranterna ännu ett verksamhetsår bakom sig. Det har varit aktivt
– vilket framgår av verksamhetsberättelsen. Vi har synts och hörts på många arenor – lokalt, på
riksplanet och internationellt.
Några saker förtjänas att lyftas fram: den första kullen biosfärambassadörer som diplomerades i
flödande sol och fager försommargrönska på Grännaberget i juni. En andra utbildningsomgång är nu
igång. Föreningen har nu också – efter flera års arbete – ett biosfärprogram som slår fast inriktningen
de kommande fem åren. Sex fokusområden pekas ut i programmet.
Föreningens organisation har diskuterats under året. Ett förslag att tagits fram – men i och med att vår
koordinator Malena Heinrup beslutade sig för att lämna sin anställning och återvända till Stockholm
och kärleken har vi lagt detta arbete på is tills en efterträdare finns på plats. Istället kom just
rekryteringsarbetet att ta kraft under slutet av året. När detta skrivs är vi i färd med att slutföra
processen.
Jag ber att få tacka alla som varit engagerade under året (och det är många!). Särskilt tack till Malena
med ett varmt lycka till i framtiden!
Jönköping den 30 januari 2016
Erik Lindfelt, ordförande

Verksamheten 2015
Biosfärkansli
Föreningens löpande verksamhet organiseras av biosfärkansliet som under året bemannats av
Magnus Apelqvist, Linda Hassel, Claes Hellsten, Anders Råsberg, Calle Thulin och Johan Uhr.
Kansliets arbete har letts av koordinator Malena Heinrup.
Föreningen har under året anlitat Magnus Apelqvist för att leda arbetet med biosfärakademien,
Linda har arbetat på uppdrag av Länsstyrelsen, Claes Hellsten på uppdrag av Världsnaturfonden
WWF, Anders Råsberg på uppdrag av LRF, Calle Thulin på uppdrag av Skogsstyrelsen och Johan
Uhr deltog som rådgivare.
Kommunikation och dokumentation
Föreningen har fått en ny, uppfräschad hemsida. www.ostravatterbranterna.se. Med hjälp av två
studenter vid Medie- och kommuniktionsvetenskapliga programmet från Jönköping University har
design och struktur ändrats. Nu kvarstår en hel del arbete med att fylla på med material och bygga
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vidare på sidan. Petra Hansson, Malena Heinrup och Magnus Apelqvist har utgjort en arbetsgrupp
för detta.
Facebook-gruppen har vuxit kraftigt och har nu 400 gillare. Genom den kanalen når vi hundratals
människor varje vecka, vissa inlägg har nått över 1000 personer. Facebooksidan ger idag möjlighet
för alla intresserade att snabbt få en överblick och översiktlig information om föreningens löpande
verksamhet.
Arbetet med bildarkivet har fortskridit med Gudrun Romeborn vid rodret. Över 1000 fotografier
tagna av flera fotografer finns nu i vårt digitala bildarkiv. Arkivet har upprättats med hjälp av
Jönköpings Läns Folkrörelsearkiv. På deras hemsida kan allmänheten logga in och se alla fina
bilder och dessutom kunna köpa loss fotografier: http://www.jfa.nu/arkivet!/östra-vätterbranternasbilddatabas-28005412. Avtal är tecknade med fotograferna och folkrörelsearkivet sköter
administrationen kring detta.
Nya broschyrer om Östra Vätterbranterna har tryckts upp. På dem finns en QR-kod till hemsidan
samt information om medlemskap.
Magnus Apelqvist har tagit fram en ny logga där UNESCO symbolen syns tydligt. Alla Sveriges
biosfärområden kommer att ha UNESCO-loggan vid sidan av sin lokala biosfärlogga. Resultatet ses
i sidhuvudet.
Studenter på Södra Vätterbygdens Folkhögskola har på uppdrag av biosfärföreningen tagit fram en
film om Östra Vätterbranterna, denna ligger nu på hemsidan.

Bushresa
Vad händer när Sverige växer igen var temat för en studieresa med politiker som målgrupp och som
arrangerades i maj av Landsbygdsnätverket tillsammans med Föreningen Östra Vätterbranterna,
LRF, m.fl.
Målet med bushresorna var att få en ökad medvetenhet om betydelsen av att det finns företag med
betande djur i bygderna. Detta för att bevara ett artrikt och vackert landskap, som ger goda
förutsättningar för säkra livsmedel, arbetstillfällen, bra boendemiljö, turism, rekreation och pollinerande
insekter men också att peka på de politiska beslut som ligger bakom hur våra landskap ser ut idag och
visa på vilka åtgärder som politiker och tjänstemän kan göra för att vända trenden till en positiv
utveckling för bygden, invånarna och hela kommunen.
Se film från resan: http://www.landsbygdsnatverket.se/buschresan

5

Verksamhetsberättelse 2015

Östra Vätterbranterna i media
Intresset från media har varit stort: En debattartikel kring flyktingsituationen har varit införd i
Jönköpings Posten, Tranåsposten, och Smålandsbygdens Tidning.
Smålandsbygdens Tidning och Turisttidningen ”Runt Vättern” har haft reportage om Östra
Vätterbranterna.
Smålandsbygdens Tidning har använt mittuppslaget i tidningen till reportage om Naturbeteskött på
Säby Gård samt om ”Bushresan”.
Radio Jönköping har sänt en intervju med Malena och ett inslag om flyktingar där Ryno Andersson
och Arnold Sigonius medverkade.
I TV4 och serien Svenska Pärlor förekom ett inslag med märkning av pilgrimsfalkar.
Ekonomisk hantering
Föreningen får hjälp med den ekonomiska redovisningen av Pia Karlsson på kommunens
finansavdelning.
Andreas Lidhed på Lidheds Revisionsbyrå AB sköter vår revision.
Föreningen har tecknat en föreningsförsäkring i Länsförsäkringar Jönköping som bland annat täcker
upp för styrelserepresentanter som reser för föreningens räkning och om föreningen skulle råka
skada interiör i en lokal vi bokat, bland annat.
Nätverk och utvecklingsarbete
På försommaren hölls EuroMAB-möte i Haapsalu, Estland. EuroMAB (Man and Biosphere) är det
europeiska nätverket för biosfärområden (där även Kanada ingår). EuroMAB-mötena äger rum
vartannat år. Malena Heinrup och Magnus Apelqvist representerade föreningen. Stora frågor som
diskuterades var UNESCO:s nya strategi för biosfärområden. Dessutom hölls dagligen flera
parallella workshops på olika teman. Magnus och Malena fokuserade på ämnena kommunikation,
lärande för hållbar utveckling, ursprungsbefolkningars representation i biosfärarbetet och
inkluderandet av traditionell kunskap i biosfärverksamheter.
Ett nätverk för klotets nordliga biosfärområden finns också, kallat NordMAB. Där ingår förutom de
nordiska länderna även bland andra Kanada, Grönland och Estland. NordMAB-nätverket möttes i
Biosfärområde Nedre Dalälven på hösten. Malena Heinrup och Ola Jennersten närvarade.
Ett par nationella biosfärmöten har hållits under året. Dels den årliga styrelsekonferensen för
representanter från de lokala biosfärstyrelserna i Sverige, och dels den årliga nationella
biosfärworkshopen för representanter från de olika svenska biosfärområdena. Styrelsekonferensen
gick av stapeln i Blekinge Arkipelag på sensommaren (Malena Heinrup och Petra Hansson deltog)
och den nationella biosfärworkshopen i Biosfärkandidat Voxnadalen, Göran Karlsson
representerade Östra Vätterbranterna.
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Utöver ovan nämnda biosfärmöten har föreningen deltagit på ett antal andra workshops och
konferenser. Bland annat åkte Emelie Andreasson till konferensen ”Dialog för Landskap” i Uppsala
och berättade om hur vi arbetar med samverkan i Östra Vätterbranterna.
Styrelse-/kanslimöten
Under året har sex styrelsemöten genomförts.
Styrelseledamöter:
Jönköpings kommun Carin Berggren, ersättare Mona Forsberg
LRF
Anders Råsberg, ersättare Thomas Gunnarsson
Skogsstyrelsen
Carina Strömberg, ersättare Calle Thulin
Södra Skogsägarna
Jonas Wittgård, ingen ersättare
Gränna skogsgrupp
Claes Hellsten, ersättare Agneta Börjesson
Världsnaturfonden
Ola Jennersten, ersättare Claes Hellsten
Länsstyrelsen
Anneli Wirtén, ersättare Karin Hermansson
Övriga ledamöter:
Magnus Apelqvist
Jenny Elf
Petra Hansson
Erik Lindfeldt, ordförande
Susanne Staaf
Håkan Strotz
Adjungerade:
Linda Hassel
Jens Mattsson
Ryno Andersson
Göran Karlsson
Johan Uhr

Suppleanter:
Emelie Andreasson
Ådel Vestbö Franzén

Revisorer:
Nils-Erik Davelid valdes till föreningens revisor, men gick tragiskt bort under sommaren 2015.
Föreningen hedrade hans minne med en gåva till stiftsgården Tallnäs.
Lena Wahlgren valdes till revisorssuppleant.
Kansli
Utöver Malena Heinrup har Magnus Apelqvist, Claes Hellsten, Anders Råsberg, Linda Hassel,
Johan Uhr och Calle Thulin ingått i kansligruppen för regelbunden uppföljning av föreningens
verksamhet och beredning av ärenden för styrelsen.

7

Verksamhetsberättelse 2015

Valberedning
Erik Hugander
PO Gustafsson
Anders Berntsson
Gudrun Käll

Medlemsverksamhet
Under året har fem medlemsmöten hållits. Det första på Bunngården den 11 januari, det andra på
Urnatur i Ödeshög den 22:e februari. Den 23 augusti anordnades cykeltur runt Ören, i samarbete
med Jönköpings kommun. De 21 november ett samtal om flyktingsituationen och den 15 december
var det avtackning av Malena samt mingel på Länsmuseet.
Gudrun Käll är föreningens medlemsansvarige.

Övriga kansliresurser
Styrelsen tillsatte under våren en arbetsgrupp som fick i uppdrag att bereda frågan om sponsring av
föreningen. Arbetsgruppen, bestående av Jenny Elf, Olof Törnebladh och Malena Heinrup tog fram
en policy för sponsring och ett förslag på sponsorpaket att presentera för tilltänkta företag. Under
2016 tas de första kontakterna med företagen.

Projekt
Biosfärum
Arbetet med ett Biosfärum, d.v.s. en byggnad med plats för kansli, utställningar, aktiviteter mm.
fortsätter. Efter att ekhagen väster om infarten mot Gränna har skrinlagts inriktades arbetet på
området söder om Gyllene Uttern där befintliga hus skulle kunna användas. Tyvärr har inte heller
denna plats kunnat användas. Ansvarig för projektet har varit Håkan Strotz och Claes Hellsten har
ingått i arbetsgruppen.

Biosfärprogram
Det drygt två år långa projektet med att ta fram ett handlingsprogram för Biosfärföreningen
avslutades under hösten. Styrelsen väntas anta programmet på första styrelsemötet 2016.
Programmet kommer att finnas på vår hemsida.
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LEIF – Levande Ekosystem I Framtiden
En viktig del av biosfärprogrammet är den ekologiska brist- och funktionalitetsanalys som gjorts i
Norra Götaland, med fokus på Östra Vätterbranternas viktigaste ekosystem. Analysen avser att peka
ut områden med höga naturvärden och hur mycket åtgärder som krävs för att uppnå långsiktig
hållbarhet.
Rapporten presenterades för forskare och personer från berörda Länsstyrelser, Jönköpings kommun,
WWF m.fl. i Gränna.
En sammanfattning av studien finns på: http://www.ostravatterbranterna.se/wp-content/uploads/
2015/09/Broschyr-BRIFUNK_1.pdf.
Josefine Gustafson har anlitats för att arbeta med kommunikation av rapporten. Claes Hellsten har
medverkat i arbetet och varit ansvarig för den inom föreningen.

Naturbetesprojekt Ödeshög
I Ödeshög pågår sedan 2014 arbete med att gynna och utveckla naturbetesmarker i form av ett
LONA-projekt. I samarbete mellan Ödeshögs kommun, biosfärföreningen och Världsnaturfonden
WWF. Claes Hellsten är projektledare och Håkan Strotz har deltagit som entreprenör.
Bioenergi
Petra Hanson är projektledare för att ta fram en idéskiss om bioenergi/biokol. Rapporten beräknas
vara klar under vintern 2016.
Biosfärakademien
Biosfärakademien som idé kom ur arbetet med biosfärprogrammet och den lärandedimension som
utgör en del av detta program. Det framkom tydligt under detta arbete att lärande genomsyrar all
verksamhet inom biosfärområdet och Biosfärakademien är tänkt som en plattform att stärka och
samordna kunskap och lärande inom ramen för föreningens arbete. Beslut om biosfärprogrammet
kommer att tas under 2016 och Biosfärakademien föreslås utgöra ett fokusområde i detta program. Se
beskrivningen av lärandedimensionen och fokusområden Biosfärakademien i det föreslagna
dokumentet.
Referensgrupp för Biosfärakademien
Under året har en referensgrupp med representanter för olika lärande organisationer bildats. Syftet är
att initiera interaktioner mellan organisationerna och biosfärområdet. Följande organisationer är
representerade (kontaktorganisationer inom parantes): Barn- och utbildningsförvaltningen i Jönköpings
kommun (skolor och förskolor), Jönköpings länsmuseum och Grenna museum (museer och
hembygdsföreningar), Jönköping University (forskning och grundutbildning), Jönköpings läns
Bildningsförbund (studieförbund, folkhögskolor och bibliotek). Referensgruppen har haft ett
sammanträffande den 8 december.
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Utbildningar
Under år 2015 har de första utbildningarna för biosfärambassadörer genomförts i samverkan med
studieförbundet NBV. Utbildningarna inleddes med programmet ”Vi kan göra skillnad” med
författaren och miljödebattören Stefan Edman på Ribbaskolan i Gränna den 19 februari. Trubaduren
Per Bergström medverkade med egna sånger kring programmets tema. I samband med programmet
startade två studiecirklar som efter fem träffar inkluderande en exkursion med Ekobussen avslutades
med diplomering. Se bifogad studie- och kursplan. Den högtidliga diplomeringen på Grännaberget
skedde i samverkan med Smålands Akademi. Birgit Carlstén, Stefan Edman, Lars-Åke Engblom, JanOlof Johansson och Erik Lindfelt medverkade. De examinerade fick ett diplom utformat av Linnea
Jonsson och tryckt på papper från Pappers-Verkstan i Gränna samt boken Småland - en
kärleksförklaring av ledamöter i Småland Akademi.
En andra omgång utbildning för biosfärambassadörer inleddes med programmet Globen av Per
Bergström och Magnus Apelqvist på Ribbaskolan i Gränna den 18 november och en cirkelträff har
hållits under 2015 med fortsättning och avslutning under 2016.
En ny Ekobuss har tagits i bruk i Jönköpings kommun och ett stort antal elever från Jönköpings skolor
har via den fått information och erfarenhet av biosfärområdet i samband med exkursioner. Likaså har
bussen kunnat utnyttjas för exkursioner i föreningens regi.
Konferenser, workshops och fortbildningar
Workshop om biosfärprogrammet den 5 september i Uppgrenna Naturhus
Lisen Schultz från Stockholm Resilience Centre presenterade resultat från forskningsprojektet Resiliens
och adaptiv samförvaltning i Biosfärområde Östra Västerbranterna på Högskolan för Lärande och
Kommunikation den 12 oktober.
Centrum för Naturvägledning (SLU) har från Naturvårdsverket fått i uppdrag att ta fram underlag till
frågan om hur ekosystemtjänster bäst kommuniceras. De bestämde sig glädjande nog för att fokusera
sitt arbete på biosfärområden och på anställda vid Sveriges Naturrum. En workshop på temat
arrangerades i Kristianstads Vattenrike den 15 - 16 oktober. Linda Hassel, Magnus Apelqvist och
Malena Heinrup var med. På hemsidan http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/
centrum-for-naturvagledning/naturvagledning/teman/naturvagledning-om-ekosystemtjanster/ kan
man hitta anteckningar från workshopen och en mängd användbart material om ekosystemtjänster.
En dansföreställning, Refugee Story, om krig och flykt av asylboende i Biosfärområdet och Ödeshögs
kulturskola genomfördes i Örserum den 21 november i samverkan med Studiefrämjandet och
Jönköpings och Ödeshögs kommuner. Flera förfrågningar om ytterligare föreställningar har kommit
efter det väl genomförda och gripande programmet.
En fortbildningsdag för lärare om skogsträdgårdar hölls den 24 november i samverkan med Jönköping
University och Torpaskolan i Jönköping. Programmet kommer att följas upp under våren 2016 i
Biosfärområdet.
Internationellt
Biosfärakademien presenterades av Malena Heinrup och Magnus Apelqvist under EuroMABkonferensen i Haapsalu, Estland 19 - 23 maj. I samband med den internationella konferensen World
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Environmental Education Congress i Göteborg 29 juni - 2 juli medverkade Claes Hellsten och Magnus
Apelqvist med ett föredrag rubricerat Biosphere Academy - combining formal and traditional learning.
Samverkan
Under året har samverkan skett med ett flertal organisationer. Via Skype har Biosfärakademien
presenterats för biosfärkandidaten Vindelälven.
Diskussion om examensarbeten har förts med Linköpings universitet.
Fortbildning för lärare planeras i samverkan med SWEDESD - Center för lärande för hållbar
utveckling, Uppsala universitet.
Stipendium
Årets stipendiepengar investerades i boken ”Småland – en kärleksförklaring” som delades ut till
våra biosfärambassadörer under diplomeringen.
Nyhetsbrev
Under året har 3 medlemsbrev distribuerats.
Övrigt
Höstmarknad Gyllene Uttern – Jenny Elf, Lazze Ekman, Gudrun Käll, Björn och Inga Jonasson
deltog med Östra Vätterbrantsinformation.
Jönköpingsfesten, Lazze Ekman, Gudrun Käll, Björn och Inga Jonasson deltog med
ÖstraVätterbrantsinformation.
Träff vid Galgen, Gränna, studiebesök med Södras områdeschefer – Claes Hellsten och Anders
Råsberg informerade om arbetet med landskapet.
Vårmässa – mat på Elmia, 7 företag i ÖVB deltog och bland andra Lazze Ekman
(biosfärambassadör) informerade om Östra Vätterbranterna.
Projektet Värna Åkermarken – Jordbruksverket, Linda Hassel och Anders Råsberg har deltagit.
Projekt vilda pollinerare – Länsstyrelsens projekt för att öka antalet vilda pollinerare.
Dendrokronologer från Museum national d´Histoire naturelle i Paris studerade hamling i
biosfärområdet den 4 april. Calle Thulin, Claes Hellsten, Magnus Apelqvist och Malena Heinrup
guidade.
Besök av albanska motsvarigheten till Skogsstyrelsen, 22 april. Information om biosfärområden och
Model Forest och besök ute i betesprojektet Galgen. Medverkande från biosfärområdet, Calle
Thulin och Malena Heinrup. Jan Lanner informerade om Model Forest.
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Besök av Skogsstyrelsen, Jönköpings distrikt (hela länet) och chefen för Region Syd, i Stamseryd
den 26 augusti. Information av Claes Hellsten och Anders Råsberg om genomförd brist- och
funktionalitetsanalys, senare kallad ”LEIF”. Även information om bakgrund till biosfärområdet och
vad LRF, WWF och ideella naturvården bidrar med i samverkan.
Masterstudenter i kulturgeografi, Göteborgs universitet, besökte biosfärområdet den 26 oktober. De
informerades på kansliet och guidades i området av Anders Råsberg.
Information om biosfärområdet för Vätterhem på Öxnehaga 27 oktober - Magnus Apelqvist.
Mongolisk delegation besökte Jönköping den 4 nov - Magnus Apelqvist presenterade
biosfärområdet.
Den 13 december genomförde Gudrun Käll, Petra Hansson, och Jenny Elf en språkpromenad med
utgångspunkt från Mykinge försöksgård.
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Ekonomisk redovisning
Förslag till vinstdisposition
balanserat resultat

492 381

årets resultat

-259 386

Disponeras så att i ny räkning överföres 232 995
Föreningens resultat och ekonomiska ställning per 2015-12-31 framgår av
efterföljande resultat- och balansräkning.

Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag
ICC
Projektintäkter
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Kostnader
Konferenser/seminarier
Kommunikation/Administration
ICC
Projektkostnader
Styrelsekostnader
Utvecklingsarbete/Medlemsvård
Konsulttjänst Biosfärakademien/kansli
Övriga kostnader
Arvoden och avgifter
Summa kostnader
Rörelseresultat

Not

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

1
2

33 050
561 000
0
785 207
250
1 379 507

30 750
566 000
1 267 187
646 691
7 131
2 517 759

0
-133 104
0
-1 063 314
-35 376
-63 676
-250 000
-40 216
-53 207
-1 638 893

- 12 732
-115 168
-1 621 355
-694 188
-28 957
0
0
-46 998
0
-2 519 398

-259 386

-1 638

3

4
5
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Balansräkning

Not

2015-12-31

2014-12-31

66 700
66 700

262 800
262 800

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

200 025
266 725

702 344
965 144

Summa tillgångar

266 725

965 144

492 381
-259 386
232 995
232 995

494 019
-1 638
492 381
492 381

0
4 080
29 650
33 730

49 574
2 844
420 345
472 763

266 725

965 144

inga
inga

inga
inga

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

6
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Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.
Fordringar har värderats till det lägsta anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli
reglerade. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om annat ej anges.
Intäktsredovisning
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar föreningen det
verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Föreningen redovisar därför inkomst till
nominellt värde om föreningen får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans.
Statliga bidrag
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att
erhållas och föreningen uppfyller de villkor som är förknippade med bidraget.

Noter
Not 1 Medlemsavgifter (100 kr privatperson, 50 kr pensionär/student, 500 kr organisation)
Jönköpings kommun
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Lantbrukarnas riksförbund
Södra Skogsägarna
Skogsstyrelsen
Världsnaturfonden WWF
Övriga organisationer (sex medlemmar)
Privatpersoner (72 medlemmar)
Summa medlemsavgifter

2015
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
3 000
6 050
33 050

2014
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
3 000
3 750
30 750

400 000
120 000
20 000
6 000
15 000
561 000

400 000
120 000
20 000
6 000
20 000
566 000

Not 2 Bidrag
Naturvårdsverket
Jönköpings kommun
Länsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vätternvårdsförbundet
Summa bidrag
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Not 3 Projektintäkter
Biosfärprogram
- Världsnaturfonden WWF
- Länsstyrelsen
- Regionförbundet
Naturbetesprojektet
- Världsnaturfonden WWF
Notfiske
- Jordbruksverket
Bioenergiprojektet
- Världsnaturfonden WWF
Biofärum
- Världsnaturfonden WWF
Norra Kärr
- Regionförbundet
Brifunk
- Länsstyrelsen
Biosfärakademien
- NBV
Summa projektintäkter

2015

2014

99 064
164 397
0

300 000
150 936
135 603

350 000

0

22 246

0

75 000

0

50 500

0

0

50 152

0

10 000

24 000
785 207

0
646 691

-525 625
-350 156
-87 009
-63 550
0
-36 974
0
-1 063 314

-608 688
0
0
-10 000
-62 500
0
13 000
-694 188

Not 4 Projektkostnader
Biosfärprogram
Naturbetesprojektet
Bioenergiprojetet
Biosfärum
Brifunk
Biosfärakademien
Medfinansiering projekt
Summa projketkostnader
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Not 5 Arvoden och utgifter
Medelantalet anställda
Löner och andra ersättningar
Styrelse
Övriga arvoden
Övriga ersättningar

0

0

13 600
24 000
6 922

14 962
0
12 347

Sociala kostnader
Sociala avgifter enligt lag och avtal
8 685
Totala löner, ersättningar, sociala- och pensionskostnader 53 207

1 648
28 957

Föreningen har ingen anställd personal.
Föreningens koordinator är anställd av Jönköpings kommun till 100%.
Övriga tjänster i föreningens kansli finanseras av: WWF 50%, Länsstyrelsen 25%, Skogsstyrelsen 20%
och LRF 10% av heltid.

Not 6 Förändring av eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital

492 381
-259 386
232 995
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