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10GT-NTO SFHK
Järnvägsgatan 14
314 31 Hyltebruk

Hylte Kommun
Storgatan 8
•

314 80 Hyltebruk

Ansökan om Lokalstöd
10GT-NTO SFHK söker här med lokalstöd för våra föreningslokaler.
Vi har under året arbetat utifrån våra mål och utvecklingsplaner

vi är stolta över den

verksamhet vi bedriver i samarbete med kommunen.
Tack for att ni tror på oss. Vi hoppas att ni vill fortsätta stödja oss i vår utveckling.
Vi sänder till er all dokumentation

vi har för att kunna motivera ett bidrag för vårt fortsatta

arbete.
Verksamhetsberättelse

2015

Ekonomiska berättelse 2015 och första halva året 2016
Utvecklingsplan 2018 och arbetsplan 2017
1enlighet med budet ansöker vi om 120 000 kr för lokalkostnader, oförändrat från förra året.
Vi ser framemot ett fortsatt bra samarbete med kommunen och vi hoppas att kommunen
förstår innebörden i det arbetet vi gör och hjälpa oss att lyckas med det stora arbetet vi har
påbörjat.

ner

Med vänlig hälsning

Ordförande
Anwar Omar Hassan

47/2/31:
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SFHK

Verksamhetsrapport 2015
Enförening i Hyltebrukskommun

Innehåll
10GT-NTO:s vision

1

10GT-NTO SFHK är en del i en stark folkrörelse

2

Resultat 2015

2

10GT-NTO SFHK är välkänt Hyltebruk

och regionen

2

Resultat 2015

2

10GT-NTO SFHK är en aktiv samhällsaktör

2

Vi är en viktig grupp i samhället
av kommunen.lsamtal
vår egen uppfattning

och vår syn på samhällsutveckling

med allmänhet

och beslutfattare

och där med hjälpa till i utveckling

är en viktig komponent

i utveckling

diskuterar vi viktiga frågor där vi kan tillföra
av en bättre framtid.

2

Resultat 2015

2

10GT-NTO SFHK bidrar till en minskad alkoholkonsumtion

2

Resultat 2015

2

10GT-NTO SFHK har synliga och ändamålsenliga

lokaler

3

Resultat 2015

3

10GT-NTO SFHK arbetar för att vara självfinansierat

3

Resultat 2015

3

10GT-NTO:s vision
Vår vision är ett samhälle, en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor att
leva ett fritt och rikt liv

1

10GT-NTO SFHKär en del i en stark folkrörelse
Föreningen arbetar med information

på olika språk och tar fram styrkan och möjligheter

av

lärande som praktik kan innebära i en grupp.
Att lära sig hur demokratin

och systemet fungerar är en förutsättning

för en hållbar

utveckling i det nya samhället
Utbildning i grundläggande kunskap om hushåll, ekonomi, jämställdhet

och andra viktiga

område kommer att stärka gruppen och den svenskafolkrörelsen.

Resultat 2015
Vi har värvat 30 nya medlemmar
4 utbildningsdagar
4 studiecirklar

i demokrati

i grundläggande

och hållbar utveckling

kunskap om, ekonomi, jämställdhet

och andra viktiga område

kommer att stärka gruppen och den svenskafolkrörelse

svenska, matematik, engelska,
modersmål, matlagning, sy-och stickning, idrott och kulturaktiviteter, dans,
demokrati och hållbar utveckling.
1samarbete med NBV har vi haft studiecirklar i

10GT-NTO SFHKär välkänt Hyltebruk och regionen
Vi har ett ansvar gentemot den kommunen som tog emot oss. Vi vill vara ambassadörer för
vår stad och kunna tala om för andra hur bra det är att bo och utveckla i kommunen.

Resultat 2015
1samarbete med kommunen genomförde vi 2 utbildningar
Vi hade 4 fester där mångfalden, nykterhet och gemenskap är centrala teman.

10GT-NTO SFHKär en aktiv samhällsaktör
Vi är en viktig grupp i samhället
av kommunen.

och vår syn på samhällsutveckling

1samtal med allmänhet

vår egen uppfattning

och beslutfattare

och där med hjälpa till i utveckling

är en viktig komponent

i utveckling

diskuterar vi viktiga frågor där vi kan tillföra
av en bättre framtid.

Resultat 2015
Vi har under året haft 2 politikerträffar

för att lyfta fram viktiga frågor.

10GT-NTO SFHKbidrar till en minskad alkoholkonsumtion
Utifrån vår övertygelse bidrar vi till att den alkolfriasektor

blir större i Sverige. Vi tror att vi

kan tillföra ett sundare förhållande till alkohol i samhället samtidig, måste vi som grupp även
arbeta med andra droger som t.e.x. kath som kan vara ett problem i andra kulturer.

Resultat 2015
Vi har genomfört

3 ANDT utbildningar

där vi bjuder in både medlemmar

och allmänheten.

2

10GT-NTO SFHK har synliga och ändamålsenliga lokaler
Att ha en egen mötesplats är i sig en viktig orsak till att ha en egen lokal men det är inte det
enda anledning till att vi vill skapa något eget. Det har att göra med en gammal folkrörelse
behov av att känna sig "hemma" i en större grupp. Våra föregångare byggde hundratals hus
runt om i Sverige och där byggde man, genom ideella insatser, den svenska demokratin.

Vi

vill föra fram den traditionen.

Resultat 2015
1samarbete

med Våra Gårdar har vi gjort behovsanalys och prioriteringslista

över vår fastighet.

Att ha en modern lokat
Vi har skapat en grupp som ska arbeta med fastighetsfrågorna.
Lokalen är en mötesplats

för alla i Hyltebruk

10GT-NTO SFHKarbetar för att vara självfinansierat
Vi vill etablera ett socialföretag som ska utveckla nya arbetstillfällen

för folket i vår region.

Vårt mål är att vinsterna från företaget ska finansiera vår föreningsverksamhet.

Resultat 2015
Vi har inte hunnit med att skapa ett socialt företag.

3

SFHK

Aktivitetshuset i Hyltebruk
En förening i Hyltebruks kommun

Innehåll
10GT-NTO:s vision

1

Bakgrund

2

Mål och syfte

2

Effektmål

3

10GT-NTO SFHK är en modern, traditionell

4

10GT-NTO SFHK utmanar

4

alkoholnormen

10GT-NTO SFHK driver en politik för ett nyktrare samhälle

5

10GT-NTO SFHK arbetar for att vara självfinansierat

5

Budget 2016-2017

5

10GT-NTO:s vision
Vår vision är ett samhälie, en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor att
leva ett fritt och rikt liv

1

Bakgrund
Föreningen IOGT-NTO SFHK bildades 2015. Behovet av att omstrukturera
förening växte ur en ny etablerat grupp i det svenska mångkulturella
från andra kulturer är oftast entreprenörer

en tidigare bildad

samhället. Människor

och vill bidra till en positiv samhällsutveckling.

Behovet av integration på egna villkor och viljan av att vara med i samhällsutveckling

har

gjort att Somalier har hittat kanaler in i en etablerat folkrörelse.

Mål och syfte
Syfte
Vi vill skapa förutsättningar
Att samhällsinformation

för att varje individ ska kunna känna sig självständig

ska finnas tillgänglig på olika språk

Svenska är det officiella språket
Att arbeta med Jämställdhetsarbete
Att skapa förutsättningar
Att föreningshuset

för att föreningen ska vara självfinansierad

ska vara en mötesplats där alla är välkomna

Att integrera människor som står långt ifrån arbetsmarknaden

och samhället

Att vara medlemmar känner delaktighet genom ansvarstagande och deltagande i
utvecklingsprocesser
Att föreningen ska återinvestera sina vinster i den egna eller liknande verksamheten
Att binda samman entreprenörskap

mellan individens behov och samhällets behov av

tjänster
Att genom socialföretagande
och deras förutsättningar
Att arbetsförmedlingen,
samarbetsparterna

driva affärsverksamhet

där medarbetarna/medlemmar

står i centrum
försäkringskassan och kommunen är viktig

och uppdragsgivarna.

Mål
Personlig utveckling bland våra medlemmar
Skapa förutsättningar

för arbete

Utbilda/folkbilda
Att ungdomar år med och påverka genom uppdrag i styrelsen
Skapa ekonomiska förutsättningar

genom socialföretag

Internationellhandel
kost
Dansskola
Dagis
Föreningen skall vara ekonomiskt självbärande och på sikt generera en trygg ekonomi,
både för föreningen också dess anställda.
2

Effektmål
Genom bildandet av föreningen 10GT-NTO SFHK på sikt skapa förutsättningar

för att:

Behovet av offentlig försörjning och offentliga tjänster för individer ska minska
Individer som står lite längre ifrån arbetsmarknaden

kan få en sysselsättning eller

anställning i ett socialt företag,
individer som deltar i projektet ska uppnå en förbättrad

egenupplevd hälsa,

individer som deltar i projektet får en ökad kunskap i det som utgör grunderna för start av
(socialt) företag, det sociala företaget kan bidra till tillväxt i samhället på samma sätt som
andra företag på marknaden.

3

Utvecklingsplan

2018 Arbetsplan

2017

Vi är delaktiga i bygget av framtiden

i en

svensk folkrörelse
10GT-NTO SFHKär en modern, traditionell
Föreningen arbetar med information

på olika språk och tar fram styrkan och möjligheter

av

lärande som praktik kan innebära i en grupp.
Att lära sig hur demokratin och systemet fungerar är en förutsättning

för en hållbar

utveckling i det nya samhället
Utbildning i grundläggande

kunskap om hushåll, ekonomi, jämställdhet

och andra viktiga

område kommer att stärka gruppen och den svenskafolkrörelsen.
Vi har ett ansvar gentemot den kommunen som tog emot oss. Vi vill vara ambassadörer för
vår stad och kunna tala om för andra hur bra det är att bo och utveckla i kommunen.

Mål 2017
Att värva 20 nya medlemmar.
Att ha 4 utbildningsdagar
Att ha 4 studiecirklar

i demokrati och hållbar utveckling.

i grundläggande

kunskap om, ekonomi, jämställdhet

och andra viktiga.

område kommer att stärka gruppen och den svenskafolkrörelse
Isamarbete

med NBV starta studiecirklar

i dans, matlagning, textil.

Att utveckla vår barnverksamhet.
Att lokalen ska vara en mötesplats för alla i Hyltebruk
1samarbete med kommunen genomföra 2 utbildningar

för Hyltebruksambassadörer.

10GT NTO SFHK utmanar alkoholnormen
-

Vi utgör en alkoholfrizon och där med är vi en viktig grupp i samhället.
Vår syn på samhällsutveckling

är en viktig komponent i utveckling av kommunen.isamtal

med allmänhet och beslutfattare

diskuterar vi viktiga frågor där vi kan tillföra vår egen

uppfattning och där med hjälpa till i utveckling av en bättre framtid.

Mål 2017
Att genomföra 2 politiker traffar för diskutera alkoholnormen

i relation till kultur.

Att arbeta för att våra medlemmar deltar i samhällsdebatten

utifrån en normkritisk

ställningstagande

i förhållande till alkoholnormer.

Att genomföra 4 fester där mångfalden, nykterhet och gemenskap är centrala teman.

4

10GT-NTO SFHKdriver en politik för ett nyktrare samhälle
Utifrån vår övertygelse bidrar vi till att den alkoholfriasektor

blir större i Sverige. Vi tror att vi

kan tillföra ett sundare förhållande till alkohol i samhället.
med andra organisationer

Isamarbete

arbeta för en nyktrare Sverige.

Vi har goda kunskaper i narkotikafrågan

och arbetar med attitydförändringsarbete

där

narkotika är ett problem.

Mål 2017
Vi kommer att genomföra 4 ANDT utbildningar

där vi bjuder in både medlemmar och

allmänheten.

10GT NTO SFHK arbetar för att vara självfinansierat
-

Vi vill etablera ett socialföretag som ska utveckla nya arbetstillfällen

för folket i vår region.

Vårt mål är att vinsterna från företaget ska finansiera vår föreningsverksamhet.

Mål 2017
Starta sociala företaget i Hyltebruk.
Budget 2016-2017
2018

Kostnader2017
Modern traditionell
Utmanar alkoholnorn
Nyktrare sa mhälle
Synliga och ändamålsenliga
Självfinansiering
Lokalkostnader/elkostnader
Inventarier
kommunikation

Telefon/data

Kontorskostnader

lokal

15000

15000

5000

5000

5000

5000

10000

10000

10000

10000

170000

170000

10000

10000

5000

5000

10000

10000

3000

3000

243000

243000

5000

5000

IOGT-NTO

20000

20000

Studieförbund

42000

42000

120000

120000

10000

10000

Marknadsföring
Summa

Intäkter
Egeninsats

kommunen
Sponsring
Medlemsavgifter
Verksamhet
Summa

6000

6000

40000

40000

243000

243000
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IOGT-NTO SFBK
802491-5004

Sida:

Resultatrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31
Resultatenhet Hela foretaget
Period: 16-01-01 - 16-12-31

Senaste vernr:

Perioden

1(1)
16-08-04
21:19
68

Ackumulerat

Rörelsens intäkter mm
Övriga rörelseintäkter
3900
3983
3987

Medlemsavgifter
Bidrag NBV
Erhållna kommunala bidrag
S:a Övr.ga r•elseintäkter

S:a Rörelseirnäkter mm

1 500,00
37 721,19
38 402,96
77 624,15

1 500,00
37 721,19
38 402,96
77 624,15

77 624,15

77 624,15

-1 200,55
-5 046,67
-2 865,00
-453,43
-10 669,00
-20 234,65

-I 200,55
-5 046,62
-2 865,0der
-453,43
-10 669,00
-20 234,65

57 389,50

57 389,5„..„

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
4120
Styrelsemöte
4121
Fören ingsaktivitet
4122
Föreningsmedlemsavgifter
4130
Kurs och konferenser
4140
Bokföringskostnader
S:a Rävaror och ffirnödenheter mm

Bruttovinst
Övriga externa kostnader
5010
Lokalhyra
5020
El för belysning
6062
1nkasso och KFM-avgifter
Bankkostnader
6570
S:a Övriga externa kostnader

-21 720,00
-28 145,00
-390,00
-I 100,00
-51 355,00

-21 720,00
-28 145,00
-390,00
-I100,00
-51 355,00

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

-71 589,65

-71 589.65

Rörelseresultat före avskrivningar

6 034,50

6 034,50

Rörelseresultat efter avskrivningar

6 034,50

6 034.50

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

6 034,50

6 034.50

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

6 034,50

6 034.50
ner,

Resultat före bokslutsdispositioncr och skatt

6 034,50

6 034,50

Resultat före skatt

6 034,50

6 034,50

Beräknat resultat

6 034,50

6 034.50•0

1(1)

Sida:

IOGT-NTO SEHK

Balansrapport

802491-5004

Utskrivet:

Prelhninär
Senaste vernr:

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 16-01-01 - 16-12-31

16 08 04
-

-

21:17
68

Ing balans

Period

lJtg balans

1 184,35
1 184,35

0,00
0,00

1 184,35
1 184,35

1 184,35

0,00

I 184,35

10 387,75
7 219,58
17 607,33

-3 699,65
9 494.15
5 794,50

6 688,10
16 713,73
23 401,83

17 607,33

5 794,50

23 401,83

18 791,68

5 794,50

24 586.18

TIELGÄNGAR
Anläggningstillgångaa
Maleriella anläggningstiIlgångar
och verktyg
1220Inventarier
Sla Materiella affläggningstillOngar
S:a Anläggningstillgångar
Omsåttningstillgangar
Kassa och bank
1910Kassa
1920Bankgiro
S:a Kassa neh bank

5863-964

S:a Omsättningstillgängar
S:A TILLGANGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapItal
2019Årets
S:a Egei kapital
Kortfristiga skulder
2440Leverantörsskulder
S:a Kortfristiga skulder

BERÄKNAT RESULTAT***

0,00
0,00

-18 791,68
-18 791,68

0,00
0,00

240,00
240,00

240,00
240,00

-18 791,68

240,00

-18 551,68

-18791,68
-18791,68

resultat

S:A EGET KAPITAL, AVSAITNINGAR

Neir

OCH SKULDER

0,00

6 034,50

6 034,50

Sida:1(1)

IOGT-NTO SFI1K

Resultatrapport

802491-5004

thskrivet:16-10-27
10:25
Senaste

Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 15-01-01 - 15-12-31

Perioden

ernr:224

Ackurnulerat

Rörelsens intäkter mrn
Nettoomsättning
3130Intäkter
S:a Nettoornsättning
Övriga röre1seintäkter
3900Medlemsavgifter
3983Bidtag
3984Bidrag
3987Erhållna
S:a övriga rörelseintäkter

Kurser och konferenser

NBV
10G1-NTO Förbundet
kommunala bidrag

S:a Rörelseintäkter mm

1 370,00
1 370,00

1 370,00
1 370,00

36 490,00
50 550,00
15 000,00
20 000,00
122 040,00

36 490,00
50 550,00
15 000,00
20 000,00
122 040,00

123 410,00

123 410,00
neg

Rörelsens kostnader
Rävaror och förnödenheter mm
Ovriga ersättningar
4110
Styrelsemöte
4120
Föreningsaktivitet
4121
4122
Föreningsmedlemsavgifter
Kurs och konferenser
4130
S:a Rävaror och förnödenheter mm

Bruttovinst
övriga externa kostnader
Lokalhyra
5010
5012
Lokalunderhållning
El för belysning
5020
Förbrukningsinventarier
5410
5700
Frakter och transporter
Datakommunikation
6230
Bankkostnader
6570
S:a Övriga externa kostnader
S:a Rörelsens kostnader inkl rävaror mm

6 250,00
-882,00
-5 651,26
-I 787,00
-4 670,00
-6 740,26

6 250,00
-882,00
-5 651,2f
-1 787,01,20
-4 670,00
-6 740,26

116669,74

116 669,74

-64 370,00
-130,00
-27 396,00
-3 739,70
-1 481,36
-499,00
-762,00
-97 878,06

-64 370,00
-130,00
-27 396,00
-3 239,70
-1 481,36
-499,00
-762,00
-97 878,06

-104 618,32

-104 618,32

Rörelseresultat före avskrivningar

18 791,68

18 79 I,6„,"

Rörelseresultat efter avskrivningar

18 791,68

18 791,68

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

18 791,68

18 791,68

Resultat elter finansiella intäkter och kostnader

18791,68

18791,68

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

18 791.68

18 791,68

Resultat före skatt

18791,68

18 791,68

Beräknat resultat

18 791,68

18 791,68

-18 791.68

-18 791,68

Ner,

8999Årets

resultat

Sida:

IOGT-NTO STIIK

Balansrapport

802491-5004

tskrivet:
Senaste vernr:

Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31
Resultatenhet: Hela Riretagct
Period : 15-01-01 - 15-12-31
Ing balans

PertodUtg

1(1)
16-10-27
10:25
224

balans

TILLGÅNGAR
Anlä.ggningstillgångar
Materiella anlaggningstillgångar
1220Inventarier
och verktyg
S:a Materiella anläggningstillgängar
S:a Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
1910Kassa
1920Bankgiro
S:a Kassa och hank

5863-964

S:a Onnsättningstillgångar
S:A TILLGANGAR

0,00
0,00

1 184,35
1 184,35

I 184,35
I 184,35

0,00

1 184,35

1 184,35

0,00
0,00
0,00

10 387,75
7 219,58
17 607,33

10 387,75
7 219,58
17 607,33

0,00

17 607,33

4•11,
17 607,33

0,00

18 791,68

18 791,68

0,00
0,00

-18 791,68
-18 791,68

-18 791,68
-18 791,68

0,00

-18 791.68

-18 791,68

0,00

0.00

0,00

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eeet kapital
2019Arets
S:a Eget kapital

resultat

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

BERÄKNAT RESULTAT***

OCII SKULDER

merr

