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Årsredovisning
Forum Östersjön ideell förening
802453-9838
Styrelsen för Forum Östersjön ideell förening får härmed lämna sin redogörelse för föreningens
utveckling under räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek).
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN
Fyra verksamhetsområden
Forum Östersjön agerar inom fyra områden; utställningen vid Vamlingbo Prästgård, projektet Rädda Burgsviken,
Östersjöforum samt Östersjöveckan som drivs i samverkan med Campus Gotland. I verksamheten ingår också sedan
2013 värdskapet för en KTH-kurs i hållbar blå tillväxt förlagd till Burgsviken och Vamlingbo. Forum Östersjön
kommunicerar dels genom möten, dels via hemsidan www.forumostersjon.se och dels med Facebook.
Utställningen i Vamlingbo
Utställningen etablerades 2009 med avsikten att ”folkbilda” om Östersjöns miljö och tillstånd. Utställningen uppdateras
återkommande med erfarenheter gjorda inom projektet Rädda Burgsviken. I filmsalen visas bl.a. Folke Rydéns filmer
som BS 2020 ställt till förfogande. Filmsalen används och hyrs också ut för seminarier och möten.
Rädda Burgsviken
Projektet Rädda Burgsviken har fullföljt en del av de insatser som initierats tidigare år och har också startat ett nya
projekt med fokus på den ”blå näringen”. Bygget av en syresättare som samtidigt är en havspool har igångsatts på den
mark Pigge Werkelin äger i Fide.
Överenskommelse har gjorts med fyra markägare i Fide (Storård) om att Forum Östersjön skall stå som arrendator av
den mark som nu betas av nötkreatur. Forum Östersjön har sökt de bidrag som står till buds och gör överenskommelser
med de lantbrukare som är villiga att låta sina kor beta området.
Föreningen står som lokal värd för ett Vinnova-projekt som har igångsatts med IVL som projektägare – Testbädd
Storsudret. Idén är att skapa en testbädd som inkluderar tillvaratagande av regnvatten, återförande av vatten till
vattentäkter och småskalig avsaltning. En grupp bestående av fem markägare med ansvar för information till dem som
är berörda har bildats och inlett sitt arbete.
Som en följd av bristen på i första hand gädda och abborre i Burgsviken har en undersökning av möjligheterna att
etablera en fiskodling på land genomförts. Mycket tyder på att det skulle vara möjligt att etablera en så kallad
aqvaponic i samverkan med växthusen i Burgsvik. Ett separat projekt har inletts och medel är beviljade till en förstudie.
Planerna på en enkel och billig fosforfälla har resulterat i ett begynnande samarbete med Nordkalk. Fällan byggs i Näs
och Länsstyrelsen har beviljat 190000:-till projektet.
Östersjöforum i Vamlingbo
Som tidigare år har föreningen stått värd för Östersjöforum lördagen innan Almedalsveckan öppnade. Ett 30-tal
beslutsfattare, forskare och projektägare hade mött upp.
Östersjöveckan i Almedalen
I samarbete med Campus Gotland genomfördes också i år den så kallade Östersjöveckan som en del av
Almedalsveckans program. Veckan samlade forskare och beslutsfattare och allmänt intresserade till ett stort antal
uppskattade seminarier.
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Forum Östersjöns ekonomi
Forum Östersjön finansieras med ett avtalat bidrag från institutionella medlemsavgifter från KTH, IVL och Göteborgs
Universitet och med gängse medlemsavgifter. Föreningen har under året haft 893 tkr i rörelseintäkter, varav 210 tkr
utgjorts av av offentliga medel. Föreningen har under året erhållit ett mycket frikostigt bidrag på 500 tkr från
Storsudrets Fiber AB. Kostnaderna har uppgått till 576 tkr vilket ger ett resultat på 317 tkr. Föreningen har ett positivt
fritt eget kapital på 317 466 kr.
Slutord
Det gångna året har varit mycket innehållsrikt. Forum Östersjön och projektet Rädda Burgsviken har presenterats i olika
media vid åtskilliga tillfällen. Burgsviken Utveckling AB, där Forum Östersjön är en av stiftarna, avser att förädla
Burgsviks hamn och där etablera den verksamhet som vi benämner ”Baltic Sea Living Lab”, dvs en demoplats för hur
kustsamhällen kan tackla ett svårt miljöproblem och visa resultat i form av bättre miljö och bättre ekonomi.
Återkommande förhandlingar med Region Gotland har hållits också under detta år.
Resultatdisposition
Ansamlad vinst: 115 kr
Årets resultat: 317 351 kr
Summa: 317 466 kr
Förslag till disposition
Balanseras i ny räkning: 317 466 kr
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RESULTATRÄKNING
2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning

151 988

254 055

Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

741 197
893 185

205 915
459 970

-507 701
-67 852
-575 553

-398 572
-72 944
-471 516

317 632

-11 546

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

-281

-3

Summa finansiella poster

-281

-3

Resultat efter finansiella poster

317 351

-11 549

Resultat före skatt

317 351

-11 549

Årets resultat

317 351

-11 549
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BALANSRÄKNING
2017-12-31

2016-12-31

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

8 000

8 000

Summa finansiella anläggningstillgångar

8 000

8 000

Summa anläggningstillgångar

8 000

8 000

62 317
62 317

63 692
63 692

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

316 186
316 186

376 340
376 340

Summa omsättningstillgångar

378 503

440 032

SUMMA TILLGÅNGAR

386 503

448 032

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar
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2017-12-31

2016-12-31

Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat

115
317 351

11 664
-11 549

Summa eget kapital

317 466

115

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

–

197 312

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 120
67 917

3 500
247 105

Summa kortfristiga skulder

69 037

447 917

386 503

448 032

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NOTER
Redovisningsprinciper

UNDERSKRIFTER

Jan Larsson

Allan Larsson

Åsa Nilsson Berling

Sara Härstedt Carlsson

Bo Isberg

Min revisionsberättelse har lämnats

Per-Åke Ekelöf
Revisor

BOKSLUTSRAPPORT
Till styrelsen i Forum Östersjön ideell förening
Org.nr 802453-9838
Jag har biträtt Forum Östersjön ideell förening med att upprätta årsredovisningen för år 2017-01-01 2017-12-31.
Årsredovisningen utvisar ett redovisat resultat om 317 351 kr (föregående år -11 549 kr) samt en
balansomslutning om 386 503 kr (föregående år 448 032 kr). Det är styrelsen som har ansvaret för
årsredovisningen samt för att den uppfyller de krav som ställs enligt lag och norm.
Mitt arbete med årsredovisningen grundas på det räkenskapsmaterial och den övriga information som har
tillhandahållits mig. Jag har utfört mitt arbete i enlighet med Svensk standard för redovisningstjänster, Reko.
Det innebär att jag har beaktat bestämmelserna i bokföringslagen och i årsredovisningslagen och annan relevant
normgivning. Jag har vidare genomfört kontroller och rimlighetsanalyser för att årsredovisningen ska uppnå en
hög kvalitet och utgöra ett bra beslutsunderlag i verksamheten.
Mitt arbete innebär inte något bestyrkande av årsredovisningen.
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i Forum Östersjön ideell förening, 802453-9838.
Rapport om årsredovisningen:
Jag har reviderat årsredovisningen för Forum Östersjön ideell förening för år 2017-01-01 - 2017-12-31.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen:
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av revisonen. En revision innefattar att genom olika
åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder
som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som
är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande
om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden:
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat styrelsens förvaltning för Forum Östersjön ideell
förening för år 2017-01-01 - 2017-12-31.
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Per-Åke Ekelöf
Revisor

