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MÖRBYFJÄRDENS IDROTTSFÖRENING 

organisationsnummer: 812400-4295 

 

Årsredovisning, verksamhetsåret 2020 

 

 

STYRELSEBERÄTTELSE 

Styrelsen för Mörbyfjärdens idrottsförening får härmed avge sin berättelse  

över verksamheten under tiden 2020-01-01 till 2020-12-31. 

 

 

STYRELSEN 

MIF Styrelse har det gångna verksamhetsåret sammanträtt fyra gånger och har 

under verksamhetsåret haft följande ledamöter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIFs Styrelse 2020 

Funktion Namn Val/period 
Ordförande Christina Falk 18/2019-20 

Vice ordförande Oskar Dubeck 

Schömer 

18/2019-20 

Sekreterare Marie Österlund 18/2019-20 

Kassör Martin Ekeberg 19/2020-21 

Materialförvaltare Charles Listam 19/2020-21 

   

Allmänna sektionen, ordinarie Åsa Husberg 19/2020 

Allmänna sektionen, suppleant Lovisa Östberg 19/2020 

Båtsektionen, ordinarie Mårten Österlund 19/2020 

Båtsektionen, suppleant Hanne Schömer 19/2020 

Fotbollssektionen, ordinarie Rikard Olofsson 19/2020 

Fotbollssektionen, suppleant Agnes Bertilsdotter 19/2020 

Simsektionen, ordinarie Karolina Weill 19/2020 

Simsektionen, suppleant Karin Anderberg 19/2020 

Tennissektionen, ordinarie Erik Dahlström 19/2020 

Tennissektionen, suppleant Rune Pedersen 19/2020 

   

Valberedning 

(sammankallande) 

Måns Österlund 19/2020 

Valberedning Vakant  

Valberedning Vakant  

   

Revisor Pär Söderström 19/2020 

Revisor Vakant  

Revisor, suppleant Merit Kempe 19/2020 
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MEDLEMMAR 

Medlemsavgiften har under 2020 varit 50 kr. Antalet betalande medlemmar har varit  

744 stycken.     

 

ÅRSMÖTE 2019 

Årsmöte hölls den 25 juli vid Mif huset. Följande poster valdes till kommande år (2021) 

 
 

Funtion Namn Period Kommentar 
Ordförande: Christina Falk 2021/2022 Omval 

Vice ordförande: Oskar Dubeck 
Schömer 

2021/2022 Omval 

Sekreterare Marie Österlund 2021/2022 Omval 

Kassör Martin Ekeberg 2020-2021  

Materialförvaltare Fredrik Lindblom 2021/2022 Nyval 

    

Allmänna 
sektionen, ord 

Åsa Husberg 2021 Omval 

Allmänna 
sektionen, supp 

Lovisa Östberg 2021 Omval 

Båtsektionen, 
ordinarie 

Mårten Österlund 2021 Omval 

Båtsektionen, 
suppleant 

Hanne Schömer 2021 Omval 

Fotbollssektionen, 
ord 

Rikard Olofsson 2021 Omval 

Fotbollssektionen, 
supp 

Agnes Bertilsdotter 2021 Omval 

Simsektionen, ord Karolina Weill 2021 Omval 

Simsektionen, 
supp 

Karin Anderberg 2021 Omval 

Tennissektionen, 
ord 

Erik Dahlström 2021 Omval 

Tennissektionen, 
supp 

Rune Pedersen 2021 Omval 

    

Valberedning Vakant   

Valberedning Vakant   

Valberedning Vakant   

    

Revisor Pär Söderström 2021 Omval 

Revisor Vakant   

    

Revisor suppleant Merit Kempe 2021 Omval 

Revisor suppleant Vakant   
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INTRODUKTION 

Mif- året 2020 blev inte riktigt sig likt. Covid-19 pandemin gjorde att vissa aktiviteter fick 

ställas in eller anpassas. Men i det stora hela så kunde vi genomföra många av de planerade 

programpunkterna och en stor fördel är ju att vi endast har utomhusaktiviteter. Vi anpassade 

vissa aktiviteter med mindre och fler grupper utspridda i tid, ställde in alla större 

folksamlingar som t.ex. festerna och Ornöloppet. Vi bad också föräldrar att inte stanna kvar 

på stranden eller jollebryggan utan bara lämna och hämta sina barn. P.g.a. mindre grupper, 

inställda lopp och fester mm så har vi tyvärr fått mindre inkomster i år, så tänkt gärna lite 

extra på att stötta Mif genom att betala medlemsavgifter, skänka priser och bidra med 

arbetsinsatser m.m. så att vi kan fortsätta ha ett brett och bra utbud av verksamheter. I det 

stora hela tycker vi att det trots omständigheterna fungerade väldigt bra sommaren 2020 och 

vi är väldigt glada för att vi ändå kunde erbjuda ett digert och Covid-19 säkrat program. 

 

 

MIDSOMMARFEST  

 

Blev tyvärr inställd p.g.a. Corona pandemin 

 

MIF-FESTEN 

 

Blev tyvärr inställd p.g.a. Corona pandemin 

 

ALLMÄNNA SEKTIONEN 

 

Ansvarig Åsa Husberg 

Suppleant Lovisa Östberg 

 

Sommaren 2020 blev en väldigt annorlunda sommar pga Covid-19. Allmänna sektionen 

kunde dock genomföra gympan, bingon i stort sett som vanligt och ett ”Covid-anpassat 

Triathlon”. Redan under våren beslöts att Ornöloppet 2020 ställdes in.  

 

Triathlon  

Ett litet annorlunda Ornö Triathlon anordnades lördagen den 18 juli. Vi hade bestämt att vi 

skulle försöka ordna en tävling men covid-anpassat och i liten skala med färre funktionärer än 

vanligt. Bara reklamskyltar i Mörbyfjärden, inga skyltar, ingen vätskekontroll etc.  

 

Barntriathlon förlades på förmiddagen och startade varje klass för sig med 15 minuters 

mellanrum. Vuxentriathlon startade på eftermiddagen, där man hade fått välja startklass 

utefter hur lång tid man uppskattade loppet skulle ta. Ingen prisutdelning efteråt men 

chokladmedalj till barnen respektive klubba till de vuxna när de lämnat in en uppknuten 

nummerlapp.  

  

Promenadbingon  

I påskas körde vi en ”pop-up” bingo där alla påskkärringar fick en klubba – mest populär dag 

var helt klart skärtorsdagen (det var bingo på tisdag, skärtorsdag och påskafton).  

Många gick bingo i år, 246 barn och 194 vuxna. (2019 var det 204 barn och 202 vuxna 

jämfört med den väldigt varma sommaren 2018 då det var 129 barn och 128 vuxna.) 

Sommarens bingovärdinnor var Linnea Husberg, Agnes Bertilsdotter, Elvira Wiell och Elin 

Nilsson. De gick tillsammans på en första hjälpen kurs online en kväll i juli. Under bingon 
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fanns även möjlighet att köpa MIF-tröjor och inte minst glass.  

 

Kvartersombudssamordning 

Inställdes av covid-skäl då varken Midsommar eller MIF-festen skulle arrangeras under 

sommaren.  

 

Spårröjning Påsk 

Spårröjning under påsk med många deltagare. En helg under våren lagades den långa spången 

av några hjältar!  

 

Gympan 

Det blev tyvärr ingen yoga i år men väldigt bra och välbesökta gympapass tre gånger i veckan 

som leddes av Lovisa Östberg, Kristina Söderquist och Annica Sivertson. Gympan höll igång 

vecka 27-30, många önskade gympa under fler veckor speciellt vecka 31.  

Nytt för i år var ungdomsfys två kvällar i veckan under veckorna 28-30. Väldigt roliga och 

uppskattade med ca 8-10 stycken deltagare per gång.  

 
 

BÅTSEKTIONEN 

 

Ansvarig Mårten Österlund 

Suppleant Hanna Dubeck Schömer 

Ett erfaret och väl fungerande team ledde seglarskolan 2020. Ledare var: Ola Johansson, 

Arvid Folke, Botvid Wiell, Oskar Dubeck Schömer, Hanna Dubeck Schömer och Ruben 

Österlund. 

Vi fick i år börja med att laga flytbryggans fäste men det ordnade sig då vi fick god hjälp av 

Joakim Hargin. 

Nytt för i år var att vi hade Seglarskola för vuxna med Laser jollar veckan före seglarskolan 

för barn. Vi fick även i år låna laserjollar vilket vi är mycket tacksamma för till er som lånade 

ut dem. Vi hade 15 modiga vuxna deltagare i spridda åldrar. Vi hade två timmars lektionspass 

med fem deltagare i varje grupp. Vuxenskolan har blivit mycket uppskattad och användningen 

av jollarna har markant ökat.  

Seglarskolan för barn ägde rum mellan den 13 och 17 juli 2020. Det var 62 deltagare i år 

varav en stor grupp nybörjare precis som föregående år. Vi delade in ungdomarna i fyra 

grupper. Fortsättarna och de avancerade fick varsin grupp medan nybörjarna delades in i två 

grupper. Årets regatta ägde rum den 19 juli 2020. 

Det var kul att det var så många som passade på att låna jollar utanför seglarskolan. Fortsätt 

var rädda om jollarna så håller dem länge. 

Vi ledare tackar för i år och ser fram emot nästa års Seglarskola! 

 

 

DocuSign Envelope ID: 09D5EB8F-759F-41BE-8274-2D1B6F9DE679



     

     

   5 

 

FOTBOLLSSEKTIONEN OCH BOLLSKOLAN 

Ansvarig Rikard Olofsson 

Suppleant Agnes Bertilsdotter 

 

Fotbollsskolan ägde som vanligt rum tre veckor i juli, 6-23 juli. Skolan anordnades måndagar 

och torsdagar mellan 16.30 och 17.30. Dessutom spelades spontanmatcher på onsdagarna vid 

samma tid. Barnen, totalt cirka 90 stycken, delades in i tre grupper efter ålder, så att alla barns 

olika behov kunde tillgodoses. Huvudansvaret för fotbollsskolan hade Rikard Olofsson. 

Träningarna sköttes av Agnes Bertilsdotter, Lovisa Laine, Samuel Winroth, Melker 

Österlund, Noah Östberg, Lucas Källman och Rickard Gustavsson. Vi kunde genomföra vårt 

program mer eller mindre som vanligt med den skillnaden att föräldrar uppmanades att inte 

uppehålla sig kring planerna på det sätt de brukar. På avslutningsdagen spelades match mellan 

vuxna och barn. Efteråt bjöds på saft och popcorn till alla. Stort tack till alla ni som hjälpte till 

och gjorde fotbollen till en sådan succé! Väl mött nästa år igen. 
 

Även i år genomfördes en bollskola. Bollskolan var vecka 27 mellan klockan 10 och 12, 

måndag till fredag. Ledare var Lovisa Laine, Noah Östberg samt syskonen Lucas och Anton 

Källman. Gruppen var indelad i en grupp för de äldre och en grupp för de yngre barnen. 

 

 

 

SIMSEKTIONEN 

 

Ansvarig Karolina Wiell 

Suppleant Karin Anderberg 

 

 

Sommaren 2020 var en sommar när vi både fick testa och omvärdera vår verksamhet som ett 

resultat av covid-19. Detta innebar att förarbetet inför simskolan blev tyngre både för 

sektionsledarna och simlärarna. Vi jobbade igenom och covid-19-anpassade allt material lika 

väl som gruppindelning, anmälningsrutiner osv. Exempelvis kunde vi inte ha ett fast schema 

redan från anmälningsstart utan valde att dela in simskolegrupperna efter att de sista 

anmälningarna kommit in vid de två anmälningstillfällena. På så vis kunde vi reglera hur stora 

grupperna blev så att inga grupper hade fler än 12 barn. Föräldrarna visade stor förståelse för 

detta och totalt blev antalet grupper som följer; 2 simlekskolor, 3 sim I, 1 sim 2, 1 fortsättning, 

1 ungdomsmedley, 1 ungdomscrawl, 1 vuxencrawl samt märkestagning. Det vill säga en 

ökning med 2 grupper. Genom att periodvis ha dubbla grupper i vattnet kunde däremot 

längden för simlärarnas arbetsdagar hållas lika som föregående år. Att fördela simlärarna på 

flera olika grupper fungerade bra eftersom årets simlärarteam har en mycket hög 

utbildningsnivå: Nora Laine (leg. Simlärare och förste simlärare). Emma Parsons (leg. 

Simlärare), Jeanna Wiell (leg. Simlärare), Sophia Nabil (leg. Simlärare) samt Rebecka 

Husberg (simlärarassisten). Detta innebar att vi även med hjälp av Jeanna Wiell som utbildar 

sig till barnskötare kunde ta emot och bemöta barn med funktionsvariationer. Ansvarig för 

simskoleboden och därmed glass- och fikaförsäljning lika väl som ansvarig för att ta emot 

simskole- och MIF avgifter och simmärkesförsäljning denna sommar var Linnéa Falck. 

Sammanlagt hade vi 115 barn i simskolegrupperna att jämföra med föregående år då vi hade 

ett 70-tal. Generellt gick barnen dessutom fler veckor än föregående år vilket uppskattades av 

simlärarna och gynnar barnens siminlärning. 
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Den verksamhet som påverkades mest av covid-19 var Märkestagningen. Här var det svårt att 

hålla nere antalet på stranden till 50 stycken eftersom många besöker stranden helt privat 

under märkestagningstid eller går ner hela familjen när ett barn skall göra ett moment för ett 

märka. Här fick vi periodvis vara mycket hårda i vår information om vad märkestagningens 

faktiska roll är, vilka som bör befinna sig på stranden osv. Men rent generellt lyckades 

simskoleansvariga, simlärare, föräldrar och övriga hantera detta väl. Men effekten blev färre 

deltagare på märkestagningen och därmed färre tagna och sålda märken. Totalt gick ett 20-tal 

att jämföra mot föregående års 80-tal. Dessa gick dessutom färre gånger och tog färre märken. 

Även glass- och fikaförsäljningen gick ner av denna anledning då man inte på samma sätt 

kunde hänga på stranden som tidigare år. 

Simborgardagen påverkades också då många avstod att ta simborgarmärket både av rädsla för 

trängsel (men även p.g.a. regn). För att möjliggöra för vår mest trogna märkestagare (som 

tagit simborgarmärket i vår simskola i cirka 40 år) och därmed i många fall är över 70 år 

gamla lade vi till en timme för riskgrupper att ta simmärket på, vilket uppskattades. 

Simskoleavslutningen som i vanliga fall sker i stor skala med uppvisningar, märkesutdelning, 

kvarterslagkapp och magisterpromoveringar var den del av vår verksamhet som påverkades 

mest av covid-19. Således genomfördes sommaren 2020 gruppvisa avslutningar där varje 

grupp hade sin egen avslutning enligt ett utarbetat schema på så vis kunde närstående få se 

barnen när de visade vad de lärt och fick hämta sina märken. Varje grupp avslutade med 

 

fikastund med bulle och festis. Även magisterpromotionen genomfördes på liknande vis. 

Kvarterslagkappen däremot ställdes in och därmed befinner sig bucklan vilande hos Södra 

Storskogen. 

Detta har varit ett mycket lärorikt år där vi fick jobba mer och hårdare för att verksamheten 

skulle fungera och bibehålla sin höga kvalitet under rådande pandemi. Samtidigt upplevde 

simlärarteamet att det var nyttigt att fundera över rutiner och saker vi tar för givet. En del av 

dessa nyheter har därmed kommit för att stanna, andra saker hoppas vi kunna gå tillbaka till 

när pandemin är över. 

 

 

TENNISSEKTIONEN  

 

Ansvarig Erik Dahlström 

Suppleant Rune Pedersen 

 

 

MIF:s Tennissektion har haft tennisskola för både barn och vuxna samt hållit Ornö Open i 

tennis under sommaren. De många sommargästerna har under Corona-året 2020 resulterat 

i rekordmånga bokningar av våra tennisplaner. 

 

Tennisskolan för barn: 

Tennisskolan hölls den 6-10 juli med stort antal deltagande. 69 barn i olika åldrar var med 

under veckan. Assar var huvudtränare och hade hjälp av Melker och Noah. Tennisskolan 

hölls under fem timmar för att sprida ut det stora antalet deltagande på de två banorna vi 

har till förfogande. Tränarna och barnen var väldigt nöjda med veckan som varit. Den 

gemensamma avslutningen behövdes tyvärr ställas in pga. Corona-restriktioner. 

 

Tennisskolan för vuxna: 

Även tennisskolan för vuxna hölls den 6-10 juli. Tennisskolan leddes av Frida med Fabian 
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som hjälptränare. Det var totalt 23 deltagare uppdelat på 3 grupper, nybörjare, medel och 

fortsättning. Varje dag var det olika teman med fokus på olika slag per tillfälle. Det var en 

lyckad tennisskola med nöjda deltagare.  

 

Ornö Open: 

Lördagen den 11 juli invigdes 2020 års upplaga av Junior Ornö Open. Först ut var åldrarna 7- 

10 med totalt 12 st anmälda spelare. På söndagen spelade klassen 10-12 år och bidrog till 16 

st anmälda spelare. Varje åldersgrupp delades in i 2 grupper där alla mötte alla i sin grupp i 

6-8 minuters matcher. Det blev två lyckade dagar där samtliga juniorer belönades med 

priser. 

 

Nytt för året var att det på söndagskvällen improviserades ihop en damturnering. Denna 

spelades genom att alla mötte alla i bäst av 3 gem. Spelet fick avbrytas pga regn men 

spelades klart under veckan när utrymme fanns. 

 

Måndag till fredag spelade Senior Ornö Open. På dubbelsidan anmäldes i år 10 st par som 

lottades in i 2 olika grupper. Årets singel i seniorer lockade 6 st spelare där alla mötte alla 

och tabellsegraren utsågs till vinnare på singelsidan. Till prisutdelning hade pokalerna 

uppdaterats till en ny variant med MIF-logga. Vidare delades det ut Orreforsglas till vinnarna 

i respektive klass. 

 

Banornas skick 

Sommarens aktiviteter i MIF Tennis har gått bra trots banornas skick. De har gått över sin 

tekniska livslängd och är i behov av renovering. Tennissektionen kommer därför lämna in en 

motion till årsmötet för Mörbyfjärdens Samfällighetsförening där vi hoppas få genom ett 

beslut om att måla om banorna (lägga nytt täcke). 

 

 

EKONOMI 2020 

 

Föreningen har i år fått 34 205 kr i bidrag från Haninge kommun och Riksidrottsförbundet.  

Föreningens ekonomi framgår av bifogad resultaträkning och balansräkning. Årets resultat 

slutade på -10 474 kr och tillgångar vid periodens början var på 232 958 kr. Summan av eget 

kapital 223 324 kr vid periodens slut föreslås av styrelsen balanseras i ny räkning. 
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 Styrelsen 2020 

 

 

 

 

 

 

Christina Falk  Oskar Dubeck Schömer 

 Ordförande   Vice Ordförande 

   

 

 

 

 

 

 Martin Ekeberg  Marie Österlund 

 Kassör   Sekreterare 

  

 

 

 

 

  

 Charles Listam  Åsa Husberg  

 Materialförvaltare  Allmänna sektionen 

 

 

 

 

 

   

 Karolina Wiell  Mårten Österlund 

 Simsektionen  Båtsektionen 

  

 

 

 

 

 Erik Dahlström  Rikard Olofsson 

 Tennissektionen  Fotbollssektionen 
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3110 Medlemsintäkter
3120 Intäkter Båtsektion
3130 Intäkter Tennissektion
3140 Intäkter Simsektion
3150 Intäkter Allmänna sektionen
3160 Intäkter Fest
3170 Intäkter Ornöloppet
3250 Skötselersättning
3560 Försäljning Tennisbiljetter
3565 Försäljning Glass

3989 Övriga erhållna bidrag

4010 Inköp Fotbollssektionen
4020 Inköp Båtsektionen
4030 Inköp Tennissektionen
4040 Inköp Simsektionen
4050 Inköp Allmänna sektionen
4051 Inköp Glass
4080 Inköp Ornöloppet

5080 Hyra av tennisbanor
5420 Programvaror
6490 Övriga kostnader styrelsen
6570 Bankkostnader

7020 Löner Båtsektion
7030 Löner Tennissektionen
7040 Löner Simsektionen
7050 Löner Allmänna sektionen
7060 Löner Fotbollssektionen

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31 
 
Avser perioden: 2020-01-01 - 2020-12-31 
Period fg år: 2019-01-01 - 2019-12-31

  
 

Perioden Ackumulerat
Periodslut

 fg år
 
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

37 210,00 37 210,00 40 800,00
40 700,00 40 700,00 39 980,00
29 242,00 29 242,00 24 132,00
71 426,00 71 426,00 76 851,00
14 436,00 14 436,00 13 559,00

0,00 0,00 5 060,90
0,00 0,00 39 664,00

34 000,00 34 000,00 0,00
12 000,00 12 000,00 0,00
59 799,00 59 799,00 31 161,00

298 813,00 298 813,00 271 207,90

Övriga rörelseintäkter
34 205,24 34 205,24 15 796,00

 
333 018,24 333 018,24 287 003,90

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-2 319,00 -2 319,00 -1 662,00
-20 895,00 -20 895,00 0,00
-10 276,00 -10 276,00 -1 100,00
-24 091,00 -24 091,00 -22 385,67
-5 140,45 -5 140,45 -12 577,45

-47 977,00 -47 977,00 -35 887,00
-228,13 -228,13 -25 387,00

-110 926,58 -110 926,58 -98 999,12

Övriga externa kostnader
-56 650,00 -56 650,00 0,00
-2 701,00 -2 701,00 -2 523,00

-576,80 -576,80 0,00
-2 151,40 -2 151,40 -3 097,00

-62 079,20 -62 079,20 -5 620,00

Personalkostnader
-53 700,00 -53 700,00 -45 700,00
-18 050,00 -18 050,00 -15 889,50
-83 380,00 -83 380,00 -75 810,00
-7 450,00 -7 450,00 -9 795,50
-7 906,00 -7 906,00 -3 055,00

-170 486,00 -170 486,00 -150 250,00

Rörelseresultat -10 473,54 -10 473,54 32 134,78

Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster -10 473,54 -10 473,54 32 134,78

Resultat före skatt -10 473,54 -10 473,54 32 134,78

Preliminär resultaträkning
MÖRBYFJÄRDENS IDROTTSFÖRENING 
812400-4295

Utskrivet av Martin Ekeberg 2021-01-25 10:50:59 Visma eEkonomi

Sida 1 av 2
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Perioden Ackumulerat
Periodslut

 fg år

8999 Årets resultat

BERÄKNAT RESULTAT -10 473,54 -10 473,54 32 134,78

Årets bokförda resultat
-10 473,54 -10 473,54 32 134,78

 

Preliminär resultaträkning
MÖRBYFJÄRDENS IDROTTSFÖRENING 
812400-4295

Utskrivet av Martin Ekeberg 2021-01-25 10:50:59 Visma eEkonomi

Sida 2 av 2
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1920 PlusGiro

2010 Eget kapital

2069 Årets resultat

2899 Skuld försäljning av bastu och tennisbiljetter

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31 
 
Avser perioden: 2020-01-01 - 2020-12-31 
 

Vid
 periodens
 början Förändring

Vid
 periodens
 slut

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

 
Materiella anläggningstillgångar

 
Finansiella anläggningstillgångar

 
Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillgångar
Varulager mm

 
Kortfristiga fordringar

 
Övriga omsättningstillgångar

Kassa och bank
232 957,53 -9 633,54 223 323,99

 
Summa omsättningstillgångar 232 957,53 -9 633,54 223 323,99

SUMMA TILLGÅNGAR 232 957,53 -9 633,54 223 323,99

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid årets början

-200 822,75 -32 134,78 -232 957,53
 

Bundet eget kapital
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser

-32 134,78 42 608,32 10 473,54
 

Fritt eget kapital
Summa eget kapital -232 957,53 10 473,54 -222 483,99

Obeskattade reserver
Summa obeskattade reserver 0,00 0,00 0,00

Avsättningar
Summa avsättningar 0,00 0,00 0,00

Långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder 0,00 0,00 0,00

Kortfristiga skulder
Övriga skulder

0,00 -840,00 -840,00
 
Summa kortfristiga skulder 0,00 -840,00 -840,00

Preliminär balansräkning
MÖRBYFJÄRDENS IDROTTSFÖRENING 
812400-4295

Utskrivet av Martin Ekeberg 2021-01-25 10:52:08 Visma eEkonomi

Sida 1 av 2

DocuSign Envelope ID: 09D5EB8F-759F-41BE-8274-2D1B6F9DE679



Vid
 periodens
 början Förändring

Vid
 periodens
 slut

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -232 957,53 9 633,54 -223 323,99

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00
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