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KOlVlIVlUNALT BIDRAG VID BOVERKETSANSÖKNINGAR.

Kommunalt bidrag till Kilbolokalens boverketsansökan

Senast den 1 december varje år kan man söka investeringsbidrag till allmänna

samlingslokaler hos Boverket. Beslutet om bidrag tas i maj året efter.

lnvesteringsbidrag kan ges till nybyggnad, ombyggnad och inköp av allmän

samlingslokal, samt till standardhöjande reparationer, tillgänglighetsskapande

åtgärder och energiåtgärder.

lnvesteringsbidraget kan ges till ideella föreningar samt stiftelser och aktiebolag

som arbetar utan vinstsyfte och som har en allsidig verksamhet.

lnvesteringsbidrag kan lämnas upp till högst 50 procent av den godkända

kostnaden. För att få bidrag krävs också att kommunen medverkari finansieringen
av projektet med minst 30 procent av kostnaden.

Investeringsbidraget kan sökas för bl.a. vissa åtgärder för energieffektivisering eller

för miljöförbättring, till exempelvis uppvärmningssystem eller avloppshantering.

Föreningen Kilbolokalen ansöker om 102 999 kr av Sala kommun i samband med

deras ansökan till Boverket gällande förändringen av lokalen.

Total projektkostnad är beräknad till 332 254 kr.

Förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att bevilja Kilbolokalen 102 999 kr, under förutsättning att Boverket beviljar 50  %

av projektkostnaden.

Kultur och Fritid

Daniel Watkinson

Fritidsutvecklare

Kultur och fritidskontor Besöksadress: Norra Esplananden Daniel Watkinson

Kultur— och fritidsnämnden 733 31 Sala Fritidsutvecklare
Box 304 Växel: 0224-74 70 OO daniel.watkinson@sala.se

733 25 Sala Fax; 0224-188 50 Direkt: 0224—74 78 30

kommun.info@sala.se

www.sala.se



Sida  l av  1

Från: Sven Båckström[vamsven©gmail.com]
Skickat: 14.01.201915:48:24
Till: KFF[kulturfritid©sala.se]
Ämne: Äskande om kommunens bifall för ansökningshandling till Boverket

Kilbolokalens kulturförening vädjar om kommunens stöd i finansieringen av uppförande av ett förråd, för
förvaring av stolar, bord och annat skrymmande, i anslutning till byggnaden. De handlingar Boverket mottagit
har också skickats kopia av till kommunen.
Ansökan till Boverket uppgår till 332 254 kr. 31 % av denna summa år 102 999 kr vilket vi ansöker om från
kommunen.

Vänligen
Sven Bäckström
070 25 13 854
vamsven mailcom

flle://ephortedata/ephorte/PdfProc/EPHORTEPROD/81476iFIX.HTM  L 2019—01-14
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* ,; Ansökan om statsbidrag till
allmänna samlingslokaler;

_ ' investerin sbidra
Boverket (SFS 2016:136% g ’1
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Myndigheten för samhällspteneringr Zj!) IQ) /

byggande och boende [13/

inkom till Boverket Boverkets Kombinations-

' diarienummer ärende

För att få bidrag ska flera villkor

vara uppfyllda. Läs mer på
Boverkets webbplats.

OBS! Ansökan måste ha

kommit in till Boverket senast

den  1  december.

1. Tidplan för projektet
Ange preliminära datum då projektet beräknas påbörjas respektive färdigställas.

Observera att huvudregeln ar att åtgärderna inte tar pat)öi'jas innan Boverket fattat beslut i ärendet,

. I > 5 g
f Proiektet paborjas (ar månad, dag) Åp//O? ....... %!. Projektet färdigställs (år, månad, dag) 20/2 W  (JV f

2. Uppgifter om sökanden

Ange uppgifter om den förening, aktiebolag eller stiftelse som söker bidraget.

: Sökande '  Organisationsnummer

'  Kilbolokalen , 817606-3173 f

‘ Adress _. i i I  r .— Postnummer Postadress ' .  7  H ;

Västerbykil 152 733 62 .: Västerfärnebo g

. Telefonnummer (dagtid ' .. I  _ Telefonnummer (mobilt H , I  »  . ._ _ E

;  0224—70176 0702513854 j

:VSökandes'vvebbplats (om sådan finns)

Är sökanden

?.förening "Dyaktiebolag Dstiftelse Dövrigt

Sökanden arbetar

J.Elytanyinstärfls . El med vinstsyfte

3. Uppgifter om sökandens kontaktperson

Kontaktperson

Sven Bäckström

, Adress ' Postnummer ' Postadress

Västerbykil 100 733 62 Väserfämebo

Teleäm7urötåte6r dagtid) ' ' Töelefoonnöuritåteréäobit)

'  lé-post _

vamsven@gmall.com

Bl 581 utg 2 1 (9)



Boverket 18.05

4. Uthetalrniingsupipgifter
Välj ett utbetalningsalternativ. Observera att har sökanden plusgiro eller bankgiro ska detta anges.

Kontonummer ska bara anges i de fall sökanden saknar plusgiro och bankgiro.

Plusgiro Bankgiro

331 @6136

Bank Clearingnummer Kontonummer

Sala Sparbank 8284-2 4622:8326

Kontohavare Meddelande till koniohavare

Kilbolokalen

5.. Uppgifter om fastigheten

Län Kommun

Väsirnanland Sala

Fastighetsbeteckni'ng

Sala Västerhykil  3:32

Byggnadsår

1 912 9

Lokalyta

225 kvm

Fastighetens ägare

Killbolokalen

Byggnadens ägare

Kilbolokalen

Marken disponeras med

i'äganderätt Dtomträtt Barman nLttjanderätt  ................................................................
Lokalen disponeras med

å  anderått Dn 'anderätt

6. Medlem i riksorganisaäon

Är sökanden medlem i någon riksorganisation

!  .

i. ja 'Em]

Omjau vilken? i "_ Bygdegårdarnas Riksförbund

ÄB Folkets Hus och Parker

B Våra Gårdar

B Annan riksorganisation, vilken?

Bl 5813 utg 2



Boverket 18.05

7. Uppgifter om projektet

’  Bidrag söks för (välj ett eller flera alternativ)
Dnybyggnad
.tillbyggnad
Dombyggnad
Dköp

Dstandardhöjande åtgärder, ange åtgärd El värmesystem

El VA, avloppssystem

l__—l energieffektiviseringsåtgärder*

El annat  _________________________________________________ -.

Dinventarier

*t. ex. byte av fönster,  isolering

Beskriv kortfattat, gärna i punktform, vilka åtgärder som ingåri projektet. Ange de åtgärder som ni söker bidrag för
(maximalt 2 500 tecken inklusive blanksteg).

Uppförande av en tillbyggnad avsedd för förråd av stolar, bord, utrustning för att
driva ungdomsavdelningen Chlllbo, som vänder sig till ungdomar i alla åldrar.

Tillbyggnaden kommer att harmoniskt ansluta till nuvarande byggnad. Åtkomstn till
förrådet sker genom en skjutdörr.
Uppvärmning med oljeelement.
Belysningen löses med lysrör.
inredningen består av vägganslutna hyllplan för material som inte används frekvent.
Därför avstår vi från fönster för att vinna utrymme.

Bl 581 utg 2 3  (9)



Boverket 18.05

Beskriv bakgrunden till projektet och målsättningen med projektet (maximalt  2  500 tecken inklusive blanksteg).

llokalen förekommer regelbundet evenemang av olika slag, allt från egna
produktioner till inköpta föreställningar. Förutsättningarna för detta är goda emedan
lokalen genom åren utrustats med ljus- och ljudteknik av god kvalitet. i källarplanet
under scenen har vi inrättat loger för förberedelser inför framträdanden. Mycket av
denna förbättring har skett genom att vi investerat vinsterna från ett antal lyckade
revyar

Vidare hålls regelbunden bordtennisträning för ungdom och i viss mån vuxna, under
den mörka årstiden.
Varje fredag under terminstid är Chillbo, ungdomsgården, öppen. Där möter
ungdomarna en bred verksamet. Rätt ofta lägger man in olika temata i sin
verksamhet. Där ingår även familjerna som målgrupp.
När det inte är andra evenemang i lokalen förvaras stolari en del av entrehallen,
vilket är begränsande för dem som hyr lokalen för privata fester och samman—
komster.
Städförrådet är placerat i en knepigt utformad skrubb. Med möjlighet att förvara
förbrukningsartiklarna i det nya förrådet skulle städningen underlättas.
Vi ser fram emot en mera lättarbetad lokal.

8. Bidrag söks för tillgänglighetsåtgärder
Bidrag till tillgänglighetsskapande åtgärder fär lämnas för hela kostnaden, dock högst med 200 000 kronor.

Ansökan om bidrag för tillgänglighetsåtgärder, upp till 200 000 kronor, görs i särskild ansökan. Har ni kostnader

därutöver kan ansökan om bidrag för dessa göras på denna blankett.

Bidrag söks på denna blankett för kostnad utöver 200 000 kronor för tillgänglighetsåtgärder.

D'a 'ne'

Har ni även på särskild blankett ansökt om bidrag till tillgänglighetsåtgärder?

Da ne"

Beskriv, gärna i punktform, vilka tillgänglighetsåtgärder som avses.

9. Besiktning

När ett byggnadsprojekt har färdigställts ska byggnaden besiktas. Besiktningen ska göras av en certifierad person enligt
plan— och bygglagen (2010:900) eller ett ackrediterat kontrollorgan enligt plan— och byggförordningen (20112338). Ert projekt
kommer att besiktas av (välj ett eller flera alternativ).

certifierad kontrollansvarig '] certifierad sakkunnig kulturvärden

El cenifierad sakkunnig tillgänglighet El certifierad energiexpert

El certifierad sakkunnig brand l:] ackrediterat besiktningsorgan för motordrivna
anordnin ar hissk "

Dsakkunnig funktionskontrollant ventilation g  (  ontrollforetag)

BI 581 utg 2 4  (9)
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10. Utredning om lokalens användning

l  Ange totalt antal sammankomster  i  lokalen/lokalerna under det senaste året
l
i

i  egen regi

uthyrning

Uppskatta typ av aktivitet under det senaste åreti procent. Observera att summan ska bli 100 procent.

möten (föreningar, organisationer etc.)

idrott/motion

studieverksamhet (kurser, hobby etc.)

kulturarrangemang (teater, musik, föredrag etc)

fester/högtider

övrigt (ange nedan)

Chillbo ungdomsgård

summa

Hur stor del av verksamheten vänder sig särskilt till barn och ungdom (upp till 25 år), ange i procent

ca 40 procent

Eventuell kommentar:

Naturligtvis skiftar siffrorna över åren.

Bl 581 utg 2

79 st

21 st

21 procent

19 procent

19
procent

14 procent

8 procent

procent

19 procent

procent

procent

procent

100 procent
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Boverket 18.05

Beskriv kort eventuella variationer i lokalens användning under året (maximalt 1 000 tecken inklusive blanksteg).

len Organiserade verksamheten är till. allr största clelen förlagd till höst, vinter Inch
vår.
Uthyrningen lfördelas över året.

Förekommer verksamheti lokalen utan förbrukning, till exempel ungdomsrum, hobbyrum eller café? Redovisa i så
fall denna verksamhet (maximalt 1 OOOlecken inklusive blanksteg).

Nej.

“H. Föreningslivet lpå orten

Lämna en kort beskrivning av föreningslivet på orten (maximalt 1 000 tecken inklusive blanksteg).

Killbolekalen har inskrivet i stadgarna, petalparagraien, tanken; att i lokalen ska
besökarna elbjudas kulturella möten av god kvalitet.
Barn och ungdomar ska möta livet och varandra genom att samlas på en plats som
erbjuder detta eeh samtidigt erbjuder en lbra verksamhet.

Hedakerslekalen har en liknande agnela, men anerrilnar även större tester

Västerfärnebo AIK samlar många deltagre i "fotboll.

Privata studiecirklar i byg'dlehisteria, yrkesrelaterade ämnen, jakt m.m.

Bl 5811 utg 2 6 (9)



Boverket 18.05

12. Kostnadssammanställning

1 Är sökanden momspliktig?

ilj?! Ej nej

Ange kostnaderna för projektet Observera vikten av en omsorgsfull projektering. Kostnadssammanställningenutgör grunden l

för Boverkets beräkning av bidraget. Förbered er genom att ta reda på projektkostnaderna innan ni ansöker om bidrag. i

Observera att avdragsgill moms inte får tas med' l kostnadssammanställningen. Bidrag för moms utgår endast" l de fall

‘momsen är en kostnad för sökanden det vill säga ej avdragsgill. l

 

»  Ange kostnaden för: ~  7 " ” i * Timnjaj-W ihfgyixr'ojjgf

Kostnad for tomt och mark i i i :  i, i ' Oi

Förvärvskostnaderi samband med köp av samlingslokal ' " " " i i i i Oi

' Summa kronor'l. * W  %  W— “MM“ M— MW _  H N  _ Oj
Byggnadsatgarder .  _.-.-..-.. _. . -.-_ , . .-- .E ......- 259606

Ventilation ' " '  H " i  ' V  j i

VVS— installation” " " 1 i

Fj- installation  r r  i  i  »  i " i  I i i  *  i  V  I  *  i . i ' 9500i

I  Konsultkostnader ” i i i i i i i i i i

Fasta inventarier i :l 6378i

. Konstnärlig utsmyckning (max fem-procent av bldragsunderlaget) *  ' ' " i  '  I  » i i  W  L
j. summa kronorz .. .-...-. .-..-... - .-. . ”[ ...... .. . -...  25487g

1-qAavdragsgillmervärdesskatt (moms) W  W  v  4  H i "& 569746

Räntorf och kreditiv ' i i

Eget arbete ange antal timmar a 220 kronor och summa kronor .1 20 264OO

Summa kronor 3. "" M MW "  i ' i A "77376

Summa kronor1 2, 3 332254

13. Finansieringsplan för projektet
Ange hur åtgärden/åtgärderna inom projektet ska finansieras. Observera att ni ska visa hur ni när full finansiering av ert projekt.

Kostnaderna för projektet (summa kostnader inklusive ej avdragsgill moms i kostnadssammanställningen under rubrik 12) ska

stämma överens med summan,innansieringsplanen.

:Kapitalanskafining . _  . LyKrOrt

Egen insats . . .- . ,, . 50000i

. Eget arbete enligt kostnadssammanstallnmgen (under rubrik 11) 26400

! Bidrag fran företag (sponsring) . . . _  ,. _ .. .. -_:

Kommunalt bidrag 102999j
. . . . .. .-....-..-._

.Beraknatstathgtmdrag från Boverket . - . _ _  . , i , - 152855

Annat stathgt bidrag .

Banklånf .. _ - -.

: Annat, låln _. ...,. _,..-,.-,_.-..,-__ __". __h _  __ __ _. ......—

59251? . .. .. - .. 3332254

81581 utg 2 7  (9)



Boverket 18.05
"14 Annat stat-ligt bidrag

Har ni söktjb'evilJ'ats annat statligt bidrag för något som ingår  i  projektet? Då ska ni ange vilket bidrag ni sökt!

beviljats, för vilken del av projektet och av vilken organisation/myndighet.

, Nej

"el 5. *Pr-oje'ktkostnad och sölkt bidrag
Bidrag lämnas med högst50 procent av bidragsunderlaget vid köp, ombyggnad eller standardhöjande reparation.

Vid ny— eller tillbyggnad lämnas bidrag med högst 50 procent för lokalytor upp till 1 OQO kvadratmeter.

l
!  Ange Kronor

Beräknad kostnad för projektet enligt kostnadssammanställningen under rubrik 11 l 332254'i

l Sökt bidrag (högst 50 procent av den beräknade kostnaden)

16. lFtöirIbiinrdelse och underskrift

Ansökan skrivs under av behörig företrädare för sökanden. Teoknas firman av två  i  förening ska båda

firmatecknarna skriva under ansökan. Felaktiga uppgifter kan medföra skyldighet att betala tillbaka det

bidrag som har utbetalats.

lEHärmed intygas att sökanden inte har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är i

likvidation eller försatt i konkurs.

_Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna ansökan med tillhörande bilagor är

sanna. Om bidrag beviljas förbinder sökanden sig att följa de regler för bidraget som anges i förordningen (2016:1367)

och Boverkets föreskrifter  (2017:  2)

Underskrlft

'  Namnföitydli'gande' " ' ' ' '  Ort och datum

 

Cl/kft"'rh%% mötet? Våstwärwwoiftlll
Behörig företrädares titel eller funktion

Qråårw/xäo l
Underskrift

Kulturlö (wvbmbl bo lo reta/x

.tx'larnnförtydligande" ' ' "  " " "O'rt'och'dalu'm' '

"Behörig företrädares titel eller funktion

i Behandling av personuppgifter
'  Boverket behandlar enbart de personuppgifter som behövs för att hantera ditt ärende. Mer information om detta

'  och om EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679,  GDPR, finns att läsa på www.boverket.se/personuppgifter.

BI 581 utg 2 8 (9)
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UFFERT

Offretnummer: 2018-072

Kundnummer:

 

Finntorpets  Bygg och Kon_sult AB
Org.nr. 556786-9333 _ ' Offertdatum: 2018-1 1-23

- Giltighetstid: 60 dagar

Kund: Sven Bäckström Er  referens:  Kilbolokalen
Tillbyggnad möbelförråd

Objekt:  Utbyggnad iform av möbelförråd, 25,5m2.
Dubbeldörr monteras genom ytteryägg till tillbyggnad.
1st fönster monteras i tillbyggnad.

Fast pris 239 000 kr

Reservation  och förtydligande
Målning och El ingår ej i offererat pris.
Ytskikt golv ingår ej i offererat pris.

Vi kan obesörja upprättande av bygglovshandlingar samt vara behjälpliga med
bygglovsansökan, budgetkostnad för detta är 10 OOOkr. '

Frågor om denna offert kan ställas till :  Anders Åkesson tel: 073-0241412.

POSTADRESS  : TELEFON : EPOST:

F-BKAB 070-5201406 andreaskarlsson finntor et.com

Fridhemsgatan 10 HEMSIDA :

733 39 SALA Www.finntorget.se
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Årsmöte 2018-02—13 Föreningen Kilbolokalen

1 *  Föreningens ordförande Stina Barrsäter öppnade årsmötet och hälsade de närvarande

välkomna. Till mötesordförande valdes Per—Gunnar Hall.

2 Till mötessekreterare valdes Tommy Abrahamsson.

3 Mötet beslöt att fastställa röstlängd vid behov.

4 ,Att jämte ordförande justera mötets protokoll valdes Håkan Hellstrand och Sören Öberg. '—

5 Kallelse har skett via affischer, programfoldrar samt på natet toch gått" ut i god tid.

ÄrsmöteSdeltagarna fann sig vara behörigen kallade.

6 a) Sven Bäckström redogjorde för resultat-och balansräkning, vilka fanns bifogade

årsmöteshandlingarna.
_

b) Victoria Boström redogjorde för verksamhetsberättelsen för det gångna året. Utöver 14

publika evenemangen har styrelsen har haft 11 protokollförda möten. Bordtennis, Bridge och

Chillbo ungdomsgård _är exempel på löpande delar av verksamheten. Nedervåningen har varit

uthyrd vid 11 tillfällenoch övervåningen vid tre tillfällen.

7  Malin Kullinger redogjorde för revisionen som inte funnit några allvarliga brister.

"  Årsmötet godkände revisorernas berättelse.

8  Årsmötet beslöt att med godkännande lägga resultat— och balansräkning samt

verksamhetsberättelse till handlingarna.

9 Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.  _

10 Årsmötet beslöt att sätta överskottet i ny räkning.

11 Styrelsen redogjorde för budget och verksamhetsplan för det kommande året. Enligt bifogad

budget omfattar förväntade inkomster 237 800 kr och förväntade utgifter 236 500 kr.

Därtill redogjordes för verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.

Årsmötet godkände och lade dessa dokument till handlingarna.

12 Ersättning för utlägg samt 18,50 kr/mil för resor utgår. Inga arvoden utgår.

13 Till styrelsens ordförande för det kommande verksamhetsåret valdes Stina Barrsäter.

r

JL.
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Val av styrelseledamöter.

Emil Fahlin, tnctoria Boström och Marcus Jakobsson har ett år kvar på sina mandat.

Eva Boström omvaldes till styrelsen på två-årigt mandat. .

Beatrice Björkskog och Malin Kullinger (kassör) valdes till styrelsen på två—årigt mandat.

En plats i styrelsen är vakant.—

15 Till föreningens revisorer för det kommande verksamhetsåret valdes Sven Bäckström samt

Jimmi Lammi. Lennart Westerdahl valdes till suppleant.

h».

16 Årsmötet gav styrelsen mandat att utse ombud att representera föreningen.

17 lvalberedningen finns:

%. . .. '
Per Hellstrand  — omvaldes för tre ar.

Jimmi Lammi —två år kvar. ' -

Eva Bergman Jakobsson  — ett år kvar.

18 Belopp för nästkommande årsavgift beslöts vara oförändrat: Enskild medlem 150 kr,

familjemedlemskap 250 kr.

19 Inga förslag till stämman var inkomna.

_  20 Inga frågorvar väckta under stämman.

21 Mötets ordförande Per-Gunnar Hall förklarade årsmötet för avslutat."Därpå åt mötesdeltagarna

semla med liv och lust. ! samband med detta avtackades axigående stvrelseledamöter.

.b”

Vid pennan - . Mötesordförande

"S?/?JZ/ &.s

Tommy Abrahamsson ' Per-Gunnar Hall ,

Justeras &

sågats/47:22 %
Håkan Hellstrand Sören  Ö  ' rg

.;

EA

c.
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Protokoll fört vid konstituerande möte för Kulturföreningen Kilbolokalen,

den 13 februari 201 8 i Kilbololgal'en, VäSterbykil

Näivaranile: Stina Barrsäier Marcus Jakobsson, Emil F  ahlin Eva Boström Öberg. Malin

Kul1inger och Victoria Boström

§  '1 Mötets" öppnande

Styrelsens ordförande Stina Barrsäter öppnade mötet och tackade för ett v-älgenomiört' årsmöte

och hälsade de- nän'arande välkomna.

§  2  Konsåt'uering av styrelsen

Stina Ransäter valdes till ordförande.
Malin, Kullinger vaides nu kassör.
Victoria Boström valdes till sekreterare.

§  3 Firmatec'lmare

Det beslutades att Stina Barrsäter  ( 890.1016949) och Malin Knllinger (830303 __7488) eger rätt

att teckna föreningen var tor sig när tillsammans förutom styrelsen 1  sin helhet. Paragrafen

anses- omedelbart justerad.

§  4  Bol—ettåring

Marcus Jakobsson (780923-321 1) har.  1 dagsläget behörighet för at" sköta bokföringen i

bokmringsprogrammet Speedl'edger Malin Ktillinger (83 03034488') som ny kassör ska också

få behörighet för att sköta föreningens ekonomi.  *

ij 5' Kommentarer till åsamötet

Styrelsen har  1  uppdrag. att utse ombud till amira föreningar samt diskutera Mining av

årsavgifL Styrelseledamot Beatrice Björkskog boijar i styrelsen till hösten på grund av studier..

Där utöverhar styrelsen för tillfället en vakant styrelsepost

§  6  Övriga frågor—

Sista' datum att minimera i programtidningen Ter/"rer i cmanland är den 9 mars 2017.

StYrel—seinedlemmamas kontaktuppgiiier bifogas i bilaga.

'  §. 7Naistam5te
Näsia styrelsemöte ar onsdagen den 2.1 sfebruari 20.18 kl., 19.00.

§ 8 Mötets avslutande

Ordförande avsint'ademöiet

Sekreterare Ordförande _q

!

Wmfiébfifir» ? i  '  i ___i.  _ -  ?"

Victoria Boström Stina B&rrsäter

_;

Q



Balansrappert
KULTURFÖRENINGEN KILBOLOKALEN 817606—3173 Sida  2  (2)

Vald  period: Hela räkenskapsåret Utskriven: 2018-02-10 13:22:20

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12—31

Senaste ver.nr: A326, D109, E107, M52

Ingående balans Ingående saldo Perioden Utgående saldo

S:a Eget kapital -216 733,17 -216  733,17 -20  952,90 -237 686,07

Skulder

Kortfristiga skulder

2710 Personalens källskatt -614,00 -614,00 265,00 -349,00

2730 Avräkning av sociala axigifter -538,00 638,00 247,00 -291,00

2990 arvodesreserv -8 000,00 -8 000,00 0,00 -8 000,00

S:a Kortfristiga skulder -9 152,00 -9152,00 512,00 -8 640,00

S:a Skulder -9 152,00 -9 152,00 512,00 -3 640,00

S:a EGET KAPITAL, AVSÄ'ITNINGAR  OCH -225 885,17 -225 885,17 -20 440,90 -246 326,07
SKULDER

Beräknat resultat: 0,00 0,00 0,00 0,00



Eaiansrapport

KULTURFÖRENINGEN KILBOLOKALEN 817606-3173

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2017-01-01  -  2017—12-31

Senaste ver.nr: A326, D109, E107, M52

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

1220 Inventarier

S:a Materiella anläggningstillgångar

S:a Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

'A‘ Kortfristiga fordringar

1510 Kundfordringar

1630 Skattekonto, avräkning för skatter och

1650 Fordran moms

S:a Kortfristiga fordringar

Kassa och bank

1910 Kassa

1911 Kassa för ungdomsgården

1920 Placeringskonto

1930 Företagskonto

19'31 Chiilbo tillgångskonto
S:a Kassa och bank

,A»

S:a Ömsättningstillgångar

AS:a TILLGÅNGAR

EGET KAPlTAL, AVSÄTTNINGAR OCH  SKULDER

Eget kapital

Balanserat kapital

2010 Eget kapital

2068 Vinst/förlust föregående år

S:a Balanserat kapital

Årets resultat

2069 Årets resultat

S:a Årets resultat

Ingående balans

2 411,00

2 411,00

2 411,00

1 760,00

1 890,00

14 732,14

18 382,14

1 280,00

9 483,00

138 726,00

38 833,13

16 769,90

205 092,03

223 474,1  T

225  885,17

—212 747,50

-3 985,67

-216 733,17

0,00

0,00

Ingående saldo

2 411,00

2411,00

2 411,00

1 760,00

1 890,00

14 732,14

18 382,14

1 280,00

9 483,00

138 726,00

38 833,13

16 769,90

205 092,03

223 474,17

225 885,17

-212 747,50

-3 985,67

-216 733,17

0,00

0,00

Sida 1 (2)
Utskriven: 2018-02-10 13:22:20

Perioden

-2 411.00

-2  411,00

-2 411 ,00

—510,00

1,00

1 206,67

697,67

100,00

0,00

26,97

-4 185,08

26 212,34

22 154,23

22  851,90

20 440,90

-3 985,67

3  985,67

0,00

-20 952,90

-20 952,90

Utgående saldo

0,00

0,00

0,00

1 250,00

1 891,00

15 938,81

19 079,81

1 380,00

9 483,00

138 752,97

34 648,05

42 982,24

227 246,26

246 326,07

246 326,07

—216 733,17
0,00

«215 733,17

-20 952,90

-20 952,90
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Resultatrapport

KULTURFÖRENINGEN KILBOLOKALEN  817606-3173

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår:  2017-01-01  — 2017-12-31

Senaste ver.nr: A326, D109, E107, M52

6530 Redovisningstjänster

6570  Bankkostnader

6990  Övriga externa kostnader

6993  Gåvor ut

6999  Ingående moms blandad verksamhet

S:a Övriga externa kostnader

Personalkostnader

7010  Löner

7330  Bilersättningar

7510 Arbetsgivaravgifter

S:a Personalkostnader

S:a Rörelsens kostnader

Rörelseresultat före avskrivningar

Avskrivningar

7832  avskrivning på inventarier

S:a Avskrivningar

Rörelseresultat efter avskrivningar

Resultat före finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter och kostnader

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

8310  Ränteintäkter

S:a Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

Räntekostnader och liknande resultatposter

8422  Dröjsmålsränta

S:a Räntekostnader och liknande resultatposter

S:a Finansiella intäkter och kostnader

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Resultat före skatt

Årets resultat

8999  Redovisat resultat

S:a Årets resultat

Beräknat resultat:

Perioden

-6  786,40

-822,00

—1 00,00

-1  000,00

-11  337,88

-146 857,60

—11 423,00

-2  890,00

-3 582,00

-17  895,00

-248 614,81

23  335,93

-2  411,00

-2  411,00

20  924,93

20  924,93

27,97

27,97

0,00

0,00

27,97

20  952,90

20  952,90

20  952,90

-20 952,90

=20 952,90

0,00

Sida 2 (2)
Utskriven:  2018-02-10 13:22:44

Pen'oden )

Föregående är, totalt

41 ,4%

1 12,8%

200.0%

271 ,2%

97,9%

87,9%

43,2%

91 ,7%

75,9%

1 04,9%

488,4%

299,9%

299,9%

526,6%

526,6%

215,2%

215,2%

—0,0%

-0,0%

233,1%

525,7%

525,7%

525,7%

525,7%

525,7%

Föregående är,
totalt

-16  381,00

-729,00

0,00

-500,00

-4 181,04

-149  984,06

-12  992,00

-6  685,35

-3  905,00

—23 582,35

-236 898,09

_ 4 777,67

-804,00

-804,00

,3  973,67

3  973,67

13,00

13,00

-1,00

-1,00

12,00

3 985,67

3 985,67

3 985,67

-3 985,67

-3 985,57

0,00



Resultatrapport

KULTURFÖRENINGEN KlLBOLOKALEN 817606-3173

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31

Senaste ver.nr: A326, D109, E107, M52

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning

3110 Evenemang

3111 intäkter ungdomsgården

3112 Evenemang, momsfritt

3680Öresutjämning

S:a Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter
3900 Medlemsavgifter

3911 Hyresintäkter

3987 Kommunala bidrag

3989 Övriga bidrag

3990 Gåvor

S:a Övriga rörelseintäkter

"  *,

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter

4010 Medlemsavgifter utåt

4110 Evenemang, gage

4120 Evenemang örviga kostnader

4121 lzettle
\

4122 Utgifter i samband med avtackning av ideella pe...

S:a Råvaror och förnödenheter

A

:  »  Bruttoresultat
Övriga externa kostnader

5020  SHE

5193 Underhåll av fastigheten

5400 Inventarier

5410 Förbrukningsinventarier

5420 Programvaror

5430 Ungdomsgården

5800 Resekostnader

5930 PR-insatser

6064 %actoringavgitter

6110 Kontorsmaterial

6211 Telefon, bredband

6230 Datakommunikation

6310 Försäkringar

Perioden

33 374,74

37 921,00

400,00

0,00

71 695,74

12 150,00

9 525,00

130 000,00

29 970,00

18 610,00

200 255,00

271 950,74

—600,00

-73 052,00

-10 210,21

0,00

0,00

-83 862,21

188  088,53

-27 700,80
-19 274,00
-8 350,00
-4 055,20

597,70
-43 805,12

0,00
-5 517,60

0,00

-333,70
-3 216,80
-1 462,40
—7 498,00

Sida 1 (2)
Utskriven: 2018-02-1 0 13:22:44

Perioden  /

Föregående åntotall

86,1 %

104,5%

—0,0%

95,5%

792%

852%

100,0%

374,6%

882,0%

120,2%

112,5%

44,4%

148,5%

82,8%

-0,0%

-0,0%

132,4%

105,5%

83,1%

93,2%

59,0%

1 10,0%

-0,0%

57,8%

-0,0%

558,0%

101 ,6%

276,1 %

96,6%

Föregående är,

totalt

38 741,06

36 303,00

0,00

-3,Sf

75 040,76

15 350,0(

11 175,00

130 000,00

8 000,00

2 110,00

150 635,00

241  675,76

—1 350,00

-49 200,00

-12  337,8-

—1 84,84

-259,00

=63 331,58

178 344,08

-33 335,88

—20 669,58

0,00

-6 867,45

0,00

-39 839,18

—1 427,25

-9 550,00

-60,00

-59,80

-8 090,19

-529,69

-7 764,00
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Sala Sparbank

 

ÅRSBESKED

2017-12-31 Sparas till deklarationen!

8284-2

KULTURFÖRENIllEN  KILBOLOKALEN  %

sN BACKSTROM .; Sala Sparbank
VASTERBYKlL 100 "'"-3352 % BOX 43

733 62 VÄSTERFÄRNEBO % 733 21 SALA

Produkt Kontonummer Anm Inkomstränta Utgiftsränta Övrigt! Tillgång/

Skatt Exp avg Kapitalskuld

Företagskonto 8284-24  622 832—6 U 0.00 0.00 0,00 34.648,05

skatt ..Q 0.00
OB

Sparkonto 8284—2  ,4 622  833-4 U  v 0,00 0,00 0,00 138.752  _97

skatt * __Q 0,00
OB

Företagskonto 8284-2,4  670  546—3  U ,00 0,00 0.00 42  .982  ,24

skatt Q 0,00

Summa  lnkomstränta och Tillgång 0,00 216.383,26
Preliminär skatt 0.00
Summa Utgiftsränta och Kapitalskuld . 0,00 0,00

lårsbeskedet redovisas transaktioner bokförda per årets sista bankdag den  29/172.
Transaktioner gjorda därefter framgår inte av årsbeskedet.

Anmärkningar

U =  Information om statlig insättningsgaranti.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Ersättningsberättigad
kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehallning i banken med ett belopp som
motsvarar högst 950 mo  kronor.  Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar

få ersättning för insättningar som hänförs till vissa särskilda livshändelser med högst 5  miljoner kronor.
Riksgälden ska som huvudregel göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den

3 dag banken försattesi konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För
ytterligare information om den statliga insättningsgarantin. se Riksgäldens hemsida:
www.ins'attningsgarantin.se.

Q =  Kontot är undantaget från skatteavdrag.

ÖB= Uttagsrätt finns för annan person.

Kundnummer:  6817606-3173

Deklarationsuppgifter i kronor Kontrolluppgift lämnad till Skatteverket

Skattepliktig inkomstränta 0  Kontrolluppgift lämnas
Preliminär skatt O  enbart för fysrska personer
Behållning bankmedel 216.383  och svenska dödsbon.

Sala Sparbank Telefon Bankgiro
Box 43
733 21 Sala 0224—850 00 981 -2843
Styrelsens säte: Sala Momsregnr;  SE663000013801

Orgnr:  5795004133
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Verksamhetsberättelse för Kulturföreningen Kilbolokalen,

2017—01—01—2017—12-31

Styrelse

Ordförande: Stina Barrsäter

Kassör: Sven Bäckström

Sekreterare: Victoria Boström

Ledamöter: Marcus Jakobsson

Eva Boström Öberg

Emil Fahlin

Olle Söderström

Ann—Charlotta Bergström

Valberedning:Eva Jakobsson Bergman

Per Hellstrand

Jimmi Lammi

Revisor: Malin Kullinger

Lennart Westerdahl

Medlemmar

Under verksamhetsåret 2017 har föreningen haft 11 enskilda medlemskap och 29

familjemedlemskap. Medlemsavgiften har under 2017 varit 150 kr/år för enskild och 250 kr/år

för hel familj.

Inre verksamhet

Styrelsemöten

Under verksamhetsåret 2017 har föreningen haft 11 protokollförda styrelsemöten. Mötena har

framförallt bestått i att planera och utvärdera alla evenemang och ge lägesrapporter över de

veckoliga aktiviteterna. Större händelser som diskuterats under 2017 års möten är att

Svaltådalenhar beviljats att sätta upp en sponsortavla på Kilbolokalens fasad och att

föreningen p.g.a. förvaringsbrist ansökt om bygglov och bidrag för att bygga ut lokalen.

Arbetet med utbyggnaden fortsätter under 2018. NTO skänkte 10.000 kr till Chillbo genom

Eldsjälens fond med motiveringen att Chillbo gör ett fantastiskt arbete för ungdomarna.

Lokalåtgärder

Åtgärder i både stort och smått för att göra lokalen bättre pågår ständigt från ideell arbetskraft.

Arbetet i styrelsen är krävande och vi jobbar ständigt med att få frivilliga att hjälpa till och

stötta oss i detta.När föreningen arrangerar evenemang har vi hjälp av våra fikagrupper och av
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gradänggruppen och styrelsen riktarett stort tack till de eldsjälar som ställer upp och hjälper

till. Styrelsen har under 2017 anordnat och genomfört en Städdag.

Uppvärmningen sker med värmepumpar, som behöver tillsyn. Är det riktigt kallt ute måste

föreningen även komplettera med en Värmefläkt. För att hålla värmen i lokalen krävs det att

någon kontrollerar temperaturen och ställer in denna så att den ska passa väderleken.

Lokalen ska också hållas ren och städad. Detta görs av Lars H Bäckström som mot en mindre

ersättning städar vid evenemang och uthyrningar. Eftersom lokalen används flitigt i veckorna

så hjälps ledarna för aktiviteterna även åt att hålla lokalen ren.

Yttre verksamhet

Eveneman0

Under verksamhetsåret 2017 arrangerades det i Kilbolokalen 14 evenemang.

 

Våren 2017 invigdes med julfesten där Bengt Kyllinge och Edvin Erlandsson uppträdde för

både vuxna som små, det hölls ringlekar och tomten kom på besök. Vi hade två cafékvällar

med Amerika-tema där Ulla Fernkvist och Per Helge hö—ll föredrag ang. släktforskning.

Därefter hade föreningen besök av Cecilia Kyllinge, Fia Viktorsson, Bengt Kyllingeoch

Anders Larms som tillsammans tolkade Björn Afzelius musik och liv i föreställningen Så vill

jag bli.

James Hollingworth band gästade sedan oss en kväll för att spela låtar från 70—talet fram tills

idag med James egenskrivna låtar. Vi hade också besök av Riksteaterns föreställning Stormeni

samarbete medSala Teaterförening. Våren avslutades med det traditionsenliga

valborgsfirandet.

Utöver dessa evenelang hade Vi Den rullande bygdegården på besök med roliga spel och

aktiviteter. Idagssläget har föreningen dock redan tillgång till mycket liknande spel och

aktiviteter genom Chillbo, varav behovet av detta inte är stort. Bygdegårdarnas riksförbund

(BR)hade en arrangörsutbildning riktat till ungdomar inom BRChillbo ungdomsgård

arrangeradeen fanuljedag i augusti med aktiviteter som hoppborg, tipspromenad,

luftgevärsskytte mm.

Under hösten 2017 hade föreningen besök av Lisbeth Johansson och Carita Johnsson, som

med musik och teater framförde föreställningen Moa  — Musikalisk föreställning om Moa

Martinson. Därefter gästades vi av Kalle Haglund som med lysande standup framförde

Ockulta föreställningar. Vi hade en musikkväll med föreställningen En hyllning till Sven-Erik

Magnusson där 130 Krister spelade Sven-Ingvars låtar. Hösten avslutades traditionsenligt med

luciafirande där bygdens unga stämde upp i ett luciatåg.

»!

l
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Veckoli a aktiviteter

Föreningens veckoliga grupper har fortsatt under året. Dessa grupper är Pingis, Bridge och

ungdomsgården Chillbo. Bordpingiskvällarna består av en gruppsom träffas en kväll i veckan

för att träna och spelar pingisunder ledning av Marcus Jakobsson och Emil Fahlin. Under året

har det också spelats bridge med Sven Bäckström i ledningen. Kilbolokalens ungdomsgård

Chillbo har under 2017 fortsatt att anordna trevliga aktiviteter för bygdens barn under

fredagar. Chillbo är fortfarande avgiftsfritt genom bidrag från Sala kommun.

Uthyrning

En del av föreningens verksamhet är att hyra ut Kilbolokalen. Under 2017 var stora salen

uthyrd 9gånger och lilla salen 3 gånger. Att hyra lokalen, som medlem, kostar idag 250 kronor

för lilla salen och 500 kronor för stora salen. Motsvarande avgifter för ickemedlem är 375

kronor för lilla salen och 750 kronor för stora salen. Vill man hyra lokalen från klockan 12.00

dagen före till klockan 12.00 dagen efter kostar det för medlem 1000 kronor och för

ickemedlem 1250 kronor.

Under våren hyrde Rikard Bengtsson från bygden Kilbolokalens stora salunder  8  tillfällen för

att anordna en buggkurs som var mycket uppskattad av deltagarna.

Marknadsföring

Under sommaren 2017 deltog föreningen för första gången under Salamässan för att

marknadsföra alla evenemang och aktiviteter som Kilbolokalen har att erbjuda.

Föreningen har under verksamhetsåret 2017även fortsatt marknadsföra sina evenemang och

aktiviteter. Våra evenemang marknadsförs på affischer som återfinns på Sala kommuns

anslagstavlor samt i byarna runt Kilbolokalen, i evenemangskalender, i Sala Allehanda, på

infartstavloma och på hemsida och facebook. På Facebook och hemsida påminner vi våra

följ are om evenemang och andra aktiviteter som händer i lokalen och lägger upp bilder.

Vi har under året samarbetat med Folkuniversitetet, Ett kulturliv för alla teater, Ett kulturliv

för alla musik, Västmanlandsmusiken och Kulturförvaltningen Sala

För styrelsen,

Sekreterare

Victoria Boström




