Datum

Sida

2019-09-23

1 (2)

Kommunfullmäktige

Redovisning av partistöd 2018 och utbetalning för
2020
KS2019/368/03
Förslag till beslut
1. Redovisningen av 2018 års partistöd godkänns.
2. 2020 års partistöd utbetalas i januari 2020 med tidigare fastställda
belopp.
3. Partierna uppmanas att i fortsättningen använda framtagen blankett för
redovisning av partistöd samt till denna bifoga en ekonomisk redogörelse
för aktuellt verksamhetsår.
Sammanfattning av ärendet
Ändrade regler för partistöd infördes i kommunallagen att gälla från och
med 2014-02-01. Som komplettering har kommunfullmäktige 2014-09-29,
§ 98 antagit regler för kommunalt partistöd i Sunne kommun.
Ett parti som mottagit partistöd måste senast den 30 juni varje år lämna en
skriftlig redovisning som visar vad stödet använts för sitt ändamål. Med
utgångspunkt från denna redovisning beslutar kommunfullmäktige om
bidrag för nästkommande år kan betalas ut.
Utredning av ärendet
Samtliga partier som finns representerade i Sunne kommunfullmäktige har
lämnat in sina redovisningar av 2018 års partistöd inom föreskriven tid.
Till redovisningarna finns även granskningsintyg av särskild utsedd
granskare. Alla partier utom ett har använt den blankett som tagits fram av
kommunkansliet. De flesta partier har även lämnat in en separat ekonomisk
redogörelse.
Kommunfullmäktiges presidium har diskuterat frågan vid möte
2019-09-16. Presidiet förordar att inkomna granskningar godkänns och
att utbetalning av 2018 års partistöd beviljas, dock ska partierna påminnas
om att i fortsättningen använda den blankett som finns för ändamålet samt
även bifoga en ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret.

Postadress
Sunne kommun
1. Kommunchef
686 80 Sunne

Besöksadress
Kommunchef
Kvarngatan 4
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
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744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr

Sida

2 (2)
Beslutsunderlag
Fullmäktigepresidiets skrivelse 2019-09-23
Inkomna redovisningar från partierna i Sunne kommun

Karl-Johan Adolfsson
Kommunfullmäktiges ordförande
Beslutet skickas till:
Samtliga partier
Ekonomienheten
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ordförande
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2018-04-03
SUNNE KOMMUN

KOMMUNSTYTiELSEN
Ink
Avg

Redovisning av partistöd 2018

KS2019/368/03

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
använts för det ändamål som anges i Kommunallagen 2 kap, 9 § första stycket och följa det som står i
Regler för kommunalt partistöd för Sunne kommun.

Redovisningen ska gälla för perioden l januari - 31 december och ges in till fullmäktige senast sex
månader efter räkenskapsårets utgång, till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Det är
mottagaren av partistöd som ska utse en särskild granskare som ska granska om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Redovisningen kan exempelvis vara en övergripande redogörelse för vilka verksamheter och
aktiviteter som partistödet använts till i kommunen eller en verksamhetsredogörelse. Det väsentliga är
att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur partistödet
använts.

I redovisningen ska även framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av partiorganisationen
utanför Sunne kommun och vilka motprestationer som då erhållits.

Redovisningen gäller;
Juridisk person*

Organisationsnummer

Miljöpartiet de Gröna i Sunne

802419-5680

Adress

Postadress

Aplung 82

686 95 Västra Ämtervik

Telefon

Bankkonto eller BG/PG

0565-12367

5823-7967

* Registrerad lokal partiförening

kr

Erhållet partistöd: _32 235

Ordförande

Kassör

Eva Hallström

Anders Hallström

BSIffiilMiiMRI
Postadress
Sunne kommun
1. Kommunchef

686 80 Sunne

Besöksadress
Kommunchef
Kvarngatan 4
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
0565-160 06 direkt

Internet och fax

Giro och org.nr

www.sunne.se
gunilla.nystrom@sunne.se

744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr
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Redovisning av lokalt partistöd
Beskriv hur det lokala partistödet fördelats (kan även lämnas på särskilt dokument bredvid).

Se bifogad resultaträkning

Överföring till partiorganisation utanför Sunne kommun
Överföring i kronor:_l 622
Motprestationer:

Service avgift MP riks

Granskningsintyg. Härmed intygas att partiet har följt Regler för kommunalt
partistöd i Sunne kommun.
Intygas av , , ,^ ^ , .

<'-,/1'^ /^'^(^

Namnförtydligande

Ingrid Rohlin

Datum

Ort

2018-06-19

Sunne

Inlämnas till kommunkansliet senast den 30 juni 2018.
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Miljöpartiei i Sunna

Resultatrapport

802419-5680

Utskrivet:

19-06-16

Preliminär
Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen

Senaste vernr:

25

Period: 18-01-01 - 18-12-31
Perioden

Period fg år

32 235,00
32 235,00

32 235,00
32 235,00

32235,00

32235,00

32 235,00

32 235,00

-3 295,00
-l 622,00

-6 200,00
-l 622,00

15718,00
22 725,00

-486,00

Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning
3120 S unne Kommun
S:aNettoomsättning
S:a Rörelseintäkter min

Bruttovinst
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Förbrukningsinventariei
5410
MP Rix service avg
5618

5920

5930
6069
6110
6250
6340
6390

Annonsering
Reklamtrycksaker
Övriga kostnader
K.ontorsmaterial

Porto

-650,00

0,00
-l 210,00

0,00

-57,00

-18,00

-65,00

-9 123,00
-690,00
-756,00

-10397,00
-4 752,00
-750,00

-54 597,00

-25 539,00

-5 436,00

-l 419,00

-5 436,00

-l 419,00

-60 033,00

-26 958,00

Rörelseresultat före avskrivningar

-27 798,00

5 277,00

Rörelseresultat efiter avskrivningar

-27 798,00

5 277,00

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

-27 798,00

5 277,00

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

-27 798,00

5 277,00

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

-27 798,00

5 277,00

Resultat före skatt

-27 798,00

5 277,00

Beräknat resultat

-27 798,00

5 277,00

6570

Kongress

Möteskostnader
Bankkostnader

S:a Övriga externa kostnader
Personalkostnader
7330 Reseräkning
S:a Personalkostnader
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm
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2018-04-03
SUNNEKOMMUN

! SUN.NE^MMUN
KOMMU?,iSTYRELSEN'

S 2019 -06- \ 7
Dnr.,

Redovisning av partistöd 2018

KS2019/368/03

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har

använts för det ändamål som anges i Kommunallagen 4 kap, 29 § första stycket och följa det som står
i Regler för kommunalt partistöd för Sunne kommun.

Redovisningen ska gälla för perioden l januari - 31 december och ges in till fullmäktige senast sex
månader efter räkenskapsårets utgång, till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Det är
mottagaren av partistöd som ska utse en särskild granskare som ska granska om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Redovisningen kan exempelvis vara en övergripande redogörelse för vilka verksamheter och
aktiviteter som partistödet använts till i kommunen eller en verksamhetsredogörelse. Det väsentliga
är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur partistödet
använts.

I redovisningen ska även framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av partiorganisationen
utanför Sunne kommun och vilka motprestationer som då erhållits.

Redovisningen gäller;

^wnT?^^e(wU^sUA l?.W^
vf\\\J\LO\\c£)ph\^ 5 A
Telefon

Organisationsnummer,

W L\ÖÖO - bl W

Postadress

b 30 Sanne

J<konts> eller.BG/P'

CW ?^lbö^

-0:3 62112^^

( Registrerad lokal partiförening

Erhållet partistöd: 1QCI 0?)f5 kr
Ordförandei •

Unda Joh^eon

Kassör ^-, ^

"Bjofr» \^nn^:>b<bw^

SUNNE l VÄRMLAND
Postadress
Sunne kommun
1. Kommunchef

686 80 Sunne

Besöksadress
Kommunchef
Kvarngatan 4
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
0565-160 06 direkt

Internet och fax

Giro och org.nr

www.sunne.se
gunilla.nystrom@sunne.se

744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr

Page 7 of 25 0565-16001 fax

^

Redovisning av lokalt partistöd för verksamhetsåret 2018

Arbetarkommunen har under året haft 18 protokollförda styrelsemöten där vi behandlat
både partifrågor och kommunala verksamhetsfrågor.
Den enskilt största och mest återkommande punkten på styrelsens möten var Valet 2018.
Otroligt mycket tid och engagemang har lagts ner från styrelsen och partiets medlemmar i
valrörelsen. Allt från remissvar på det regionalpolitiska programmet, fastställandet av varat
eget partiprogram, planering av aktiviteter för både Lilla Valrörelsen under maj månad och
Valrörelsen i aug-sep, förberedelser och genomförandet av desamma, totalt ca 20
aktiviteter.
Vi har under året värvat in nya medlemmar dels genom att personer tagit eget initiativ via
hemsidan men också genom ett aktivt styrelsearbete. Den samlande effekten är absolut
under vår och höstmarknaden och givetvis påverkades värvningen av att det var valår.

Vid 6 tillfällen hade vi medlemsmöten där vi blå behandlade vårt budgetförslag för 2019,
informerade om aktuella händelser inom kommunal verksamhet och givetvis informerade
om Valet 2018, samt fastställde partiprogrammet, nomineringar och val till kommunala
uppdrag.
Under våren anordnades 2 utbildningar inför valet 2018, en för styrelsen samt
fullmäktigegrupp och en för alla medlemmar.
l:a Maj var 2018 mycket speciellt, inte bara att det efter många års uppehåll äntligen var ett
tåg i år men också för det besök vi fick av Margot Wallström som var en av årets talare.
Den 10 augusti anordnades en Kick-Off i Bygdens Hus i Lysvik. Detta för att starta det
politiska året samt kicka igång valrörelsen på allvar.
Vi har vid både vår- och höstmarten bemannat partitältet, nytt för hösten var att den var
belägen vidjärnvägsparkeringen.
Där uppskattas både vårt kaffe och diskussionerna som förs ©
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2018-04-03

SUNNE KOMMUN

SUNNEKOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

& 2019 -06- 1 7
Dnr.

Redovisning av partistöd 2018
KS2019/368/03
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
använts för det ändamål som anges i Kommunallagen 4 kap, 29 § första stycket och följa det som står
i Regler för kommunalt partistöd för Sunne kommun.

Redovisningen ska gälla för perioden l januari - 31 december och ges in till fullmäktige senast sex
månader efter räkenskapsårets utgång, till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Det är
mottagaren av partistöd som ska utse en särskild granskare som ska granska om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Redovisningen kan exempelvis vara en övergripande redogörelse för vilka verksamheter och
aktiviteter som partistödet använts till i kommunen eller en verksamhetsredogörelse. Det väsentliga
är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur partistödet
använts.

I redovisningen ska även framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av partiorganisationen
utanför Sunne kommun och vilka motprestationer som då erhållits.

Redovisningen gäller:
Juridisk person*

^oderctfcexno. \ <^)u\^v^e
Adress^ ^<x<ne P)^de<S5ÖO
£-rCt<^'r>&<r<^S vf&^e-T»

Organisationsnummer _

W'00- f 49 O

Postadress

68 fc 97- c^y'6'vnK

Bankkonto eller BG/PG

Telefon

9 ?>3>b- 0,-1'bO 909 Q^f- -5
: Registrerad lokal partiförening

Erhållet partistöd: 6^ 95'5' kr

Ordförande

Ke'rs-t\ 'n ~\ oV^c<v^^f^ <^s^'o | '^xo <<-. '^ OOCX-SSQ o

S U NNE VÄRMLAND
1. Kommunchef

Besöksadress
Kommunchef
Kvarngatan 4

686 80 Sunne

Sunne

Postadress
Sunne kommun.

Telefon
0565-160 00 växel
0565-160 06 direkt
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Internet och fax

Giro och org.nr

www.sunne.se

744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr

gunilla.nystrom@sunne.se

0565-160 01 fax
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Redovisning av lokalt partistöd
B^s^rhdiy^det lokala partistödet fördelats (kan även lämnas på särskilt).

<^<xl &< ^
1<j0.vL^9>c<v\\ woAe-vlo-L^ <'ryc\<./Ot.T>^uvNS^<<0&+^AA£< A<0',SaCO<<>'<^>oA<2-<\oJL

io^<&^> OL.V ^<A-^^^)<Xv<'^'mO^>2-<-'\OL.L C.L.V') A<.\&C\&<f- T^\

^r^&te^os>\-^GJ^< (^ov^\ ^r^, v^cct^ ^^'ou^^rn-^ ^o<tö)
<-:(^'<-^o<jL.^A;:>^-oS>*^->&-dLfl-<' ^ S>c^^^< iss.O'b\^^u<Åe'<-

Tace-Bco^ k<o&\^c^L •UJT^&\- ^(xLpe\'\u^^^

<?ol\sV>^'3A^-<~^ ^£c^ ^<o.v^^>c^^
-T^ä-s-scxv^ ^, S><jLv~i^e- (.\<nV1<'^<£-v~>)t&\.'fc9\oLc€\-<^ '\o\.'\oV^e'r
V)e.<^e.^\<-o-.>f> o-jo ,3, v^\<c>dlLQL£^£>rnQ-^/]^(<n<no'^'
Ps; 0^<.\-V<\ r> 0^ -<^> ^C^ €. 'PT^ YY^O^<

/R^<:>e\^csVv^cx.cL \J^Å ^<v<.T^e< ^- •i<u'o^«ev\^>^<-

Överföring till partiorganisation utanför Sunne kommun

Överföring i kronor: 5,859
Motprestationer: C'~)odie'«-o:at<=^ \\.r^du^fi>.^Sx'bv-v-\Ae-^
•-H\^L\P <junde\- </oL.Y\<o-<i;^\(-3c^v\\e^

\ ^

Granskningsintyg. Härmed intygas att partiet har följt Regler för kommunalt
partistöd i Sunne kommun.

MW'"W^4^_
P/6 Un
Datum

Namnförtydligande -—T' J

hv^^k /[^ l^^yi.t
Ort ^-

>Ji_(.}^^

Inlämnas till kommunkansliet senast den 30 juni 2019.
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is - Resultaträknin.s

https://apps.kapitas.se/Rqporting/data/reportResults.php?period=a.

Resultaträkning

2019-03-1916:46

Moderaterna i Sunne
Räkenskapsår: 2018-01-01-2018-12-31
Period: 2018-01-01 - 2018-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

PeriodAckumuIerat Föreg. per.

Övriga rörelseintäkter
3987 Erhållna kommunala bidrag
Summa
Summa Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

62955,00 62955,00

0,00

62955,00 62955,00 0,00
62 955,00 62 955,00 0,00

Rörelsens kostnader
Handelsvaror

4101 Egen förtäring
Summa

-7 834,00 -7 834,00

0,00

-7 834,00 -7 834,00

0,00

Övriga externa kostnader
-225,00

-225,00

0,00

-7 074,50

-7 074,50

0,00

5990 Övriga kostnader Valår

-89151,27 -89151,27

0,00

6490 Förbundskostnader

-18730,00 -18730,00

0,00

-600,00

-600,00

0,00

6990 Övriga div omkostnader

-7 213,00

-7 213,00

0,00

6993 Lämnade bidrag och gåvor

-6 787,00

-6 787,00

0,00

-129780,77-129780,77

0,00

5800 Resekostnader (gmppkonto)
5910 Annonsering

6570 Bankkostnader

Summa
Personalkostnader

7610 Utbildning

-2 800,00 -2 800,00

3,(

7620 Kurser, konferenser

-3 900,00 -3 900,00

0,00

-6 700,00 -6 700,00

0,00

-144314.77-144314,77

0,00

Rörelseresultat

-81359,77 -81359,77

0,00

Resultat efter finansiella poster

-81 359,77 -81 359,77

0,00

Beräknat resultat

-81 359,77 -81 359,77

0,00

Summa
Summa Rörelsens kostnader

Page 11 of 25

...uAjimg https://'apps.kq5itas.se/Reporting/data/rq50rtBalance.php?period=a.

Balansräkning 2019 0319 w -.47
Moderaterna i Sunne
Räkenskapsår: 2018-01-01-2018-12-31
Period: 2018-01-01-2018-12-31

Tillgångar __ingj3aians ing saldo Period Utg balans
Anläggningstillgångar

Summa Anläggningstillgångar _0,00 _0,00 _0,00 _0,00
OmsättningstHlgångar
Kassa och bank
Företagskonto 119960,74119960,74-81359,77 38600,97
Summa Kassa och bank 119960,74119960,74-81359,77 38600,97
Summa Omsättningstillgångar _119960,74 119960,74 -81359,77 38600,97

Summa Tillgångar 119960,74119960,74-81359,77 38600,97

Eget kapital, avsättningar och skulder ing balans ing saido period Utg balans
Eget kapital
Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser -119 960,74-119 960,74 0,00-119 960,74
och registrerade trossamfund
Summa Eget kapital -119 960,74-119 960,74 0,00-119 960,74
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder -119 960,74-119 960,74 0,00-119 960,74

Resultat 0,00 0,00 -81 359,77 -81 359,77

/p i
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Sverigedemokraternas redovisning av 2018 års partistöd - Sunne
Sverigedemokraternas partistöd från Sunne kommun mottas av SD Fryksdalen, som är en
samlingsförening för Sunne och Torsby. Parti- och mandatstödet har använts för den lokala
verksamheten inom Sunne kommuns gränser.
Löpande utgifter så som tillstånd för allmänna sammankomster, lokalkostnader för möten, porton,
kontorsmaterial tillhör också utgifterna.
En fjärdedel (25 procent) utbetalas till en valfond på Sverigedemokraternas Riksorganisations konto,
helt i enlighet med partiets stadgar. Valfonden används sen för att finansiera hushållsutskick, till
kampanjmaterial som affischer, flygblad och andra valrelaterade utgifter inom Sunne kommuns
gränser.
Den största delen är dock inte förbrukad under verksamhetsåret.

Gräsmark 2019-06-21
Hans Arnkvist, kassör SD Fryksdalen
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GRANSKNINGSRAPPORT
Sverigedemokraternas parti- och mandatstöd från Sunne kommun 2018
Granskningen av SD:s redovisning gällande parti- och mandatstödet, intygar att parti- och
mandatstödet använts så som redovisningen gör gällande.

Sunne 2019-06-22
Runar Filper

Runar Filper
Folkesgården 100
686 95 Västra Ämtervik
Mobil: 072-5383497
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2018-04-03

SUNNEKOMMUN

Redovisning av partistöd 2018
KS2019/368/03
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
använts för det ändamål som anges i Kommunallagen 4 kap, 29 § första stycket och följa det som står
i Regler för kommunalt partistöd för Sunne kommun.
Redovisningen ska gälla för perioden l januari - 31 december och ges in till fullmäktige senast sex
månader efter räkenskapsårets utgång, till redovisningen ska fogas en grans kningsrapp ort. Det är
mottagaren av partistöd som ska utse en särskild granskare som ska granska om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Redovisningen kan exempelvis vara en övergripande redogörelse för vilka verksamheter och
aktiviteter som partistödet använts till i kommunen eller en verksamhetsredogörelse. Det väsentliga

är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur partistödet
använts.

I redovisningen ska även framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av partiorganisationen
utanför Sunne kommun och vilka motprestationer som då erhållits.

Redovisningen gäller:
Juridisk person* , ,

U^rn l^j-/\ >/• ^? <Lt/i/! P
Adress

y\

•

,

;

Postadress

...

fc.S^/ S^yinC

L\i\.-f^-r'-f h, i T'/-

JJ^a^a^ ^^ -?

'^7 j- ^//^'^y

Telefon

-—-T/-.

,

/

,.....,

f Registrerad lokal partiforemng

Erhållet partistöd: '-/•/S' \? <-J-

ta-

-T^

Ordföran^/ <•> ^'

Organisationsnummer ^^ ^ .^ ^ ^^ ^ ^ ./- / 7.

.^ÖL^UCiL^^ Ö/WCUc^

Kassör

E:}r, ^ i., u e/ O L s s<ry ).

SUNNE VÄRMLAND
Postadress
1. Kommunchef

Besöksadress
Kommunchef
Kvarngatan 4

686 80 Sunne

Sunne

Sunne kommun

Telefon
Internet och fax
0565-160 00 växel
www.sunne.se
Page
of 25 gunilla.nystrom@sunne.se
0565-160
0615
direkt
0565-160 01 fax

Giro och org.nr

744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr

Sida

2(2)
Redovisning av lokalt partistöd
Beskriv hur det lokala partistödet fördelats (kan även lämnas på särskilt).
< ^ ,-•

Je> ^Itac^y-

Överföring till partiorganisation utanför Sunne kommun

Överföring i kronor: ^} O 00^ —'

Motprestationer: ,7/0,^ iv\e<.i /)'ie-^/<^;/ ^ i ify^/C^ ^

W^i^/i/n<y.

Gransknmgsintyg. Härmed intygas att partiet har följt Regler för kommunalt
partistöd i Sunne kommun.
Intygas av ^

Namnförtydligande

^n-iCj h U é ( L :/ ^ ^ c/1

E:-^\ /7j ./ É>/ G^/^ so/ z

Datum ^ ^

Ort

^cL/l/iC

Inlämnas till kommunkansliet senast den 30 juni 2019.
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Liberalerna Surune

Bokslut för verksamhetsåret 2018

Inkomster
Ingående balans 2018-01-01
10:-

Kassa

Plusgiro

Stöd studiecirkel
Kommunalt partistöd

49609,62:-

49619,62:-

1855:32235:-

34090:-

83709,62:-

Utgifter
Partistödet
till länsförbundet

5000:-

PartimateriaWalmaterial 11281,75:279:Porto
2075:.
Övrigt

7090:

Servering möten

Blommor, kondoleanser, 1935:-

gåvor

3500:

Kurs, konferens

706:

Bank-avgift

18183

Annonser

150:

Medlemsavgift Sunne

50199,75:-

nykterhetsförbund
Utgående balans 2018-12-31
Kassa

Bankgiro

415:-

33094,87:-

33509,87:-
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83709,62:-

Revisionsberättelse

Undertecknade valda att granska räkenskaperna för Liberalerna Sunne för år 2018, får efter

fullgjort uppdrag avge följande berättelse:
Räkenskaperna är väl förda och riktigt verifierade.
Behållningen på bankgiro och i kassan överensstämmer med räkenskaperna.
Reglerna för kommunalt partistöd följs.

Då inget anmärkningsvärt föreligger vill vi föreslå att styrelsen och kassören beviljas
ansvarsfrihet för den tid revisorerna avser.

Sunne2019- ^^. c i

/\ /1 -. /
Ti/ Jl.^^'.

?jMMil
ic Ärvidssi
isson
s,'M1;/ ,;'.!,^/1 ;n'"
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Sida

Datum

1(2)

2018-04-03
SUNNE KOMMUN

l su«NNIEomON
KOMMUNSTYRELSEN'

'% 20f9 -06-25
Dnr.

Redovisning av partistöd 2018

KS2019/368/03

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
använts för det ändamål som anges i Kommunallagen 4 kap, 29 § första stycket och följa det som står
i Regler för kommunalt partistöd för Sunne kommun.
Redovisningen ska gälla för perioden l januari - 31 december och ges in till fullmäktige senast sex
månader efter räkenskapsårets utgång, till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Det är
mottagaren av partistöd som ska utse en särskild granskare som ska granska om redovisningen ger en

rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Redovisningen kan exempelvis vara en övergripande redogörelse för vilka verksamheter och
aktiviteter som partistödet använts till i kommunen eller en verksamhetsredogörelse. Det väsentliga
är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur partistödet
använts.

I redovisningen ska även framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av partiorganisationen
utanför Sunne kommun och vilka motprestationer som då erhållits.

Redovisningen gäller:
Juridisk person*

Organisationsnummer

/<F| S-^/^i/f c/ lÅf^e/'^,.

Adress

'^öä-H^- -^^f

:?^/1/1 C

Postadress

J^h. 3 <^> ^ ^ n ^ d

^y/KAT^^,^,/ / 7 ^

Bankkonto eller BG/PG

Telefon . / /

^';^-;^^w

\<^\^y ^-73^-^ ,3 ÖL71^-M-\

* Registrerad lokal partiförening

Erhållet partistöd:

^

Ordförande

kr
Kassör

Mdr" i ^1 // /^ t^C^S^' ^

SUNNE l VÄRMLAND
Postadress
Sunne kommun
1. Kommunchef

686 80 Sunne

Besöksadress
Kommunchef
Kvarngatan 4
Sunne

Telefon

0565-160 00 växel
0565-160
06 direkt
Page
19 of

Internet och fax
www.sunne.se

25 gunilla.nystrom@sunne.se
0565-160 01 fax

Glro och org.nr

744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr

Sida

2(2)
Redovisning av lokalt partistöd
Beskriv hur det lokala partistödet fördelats (kan även lämnas på särskilt).
--^

i-'. \\^.u c ) ri./y-^'/" /i.'^ 11 ^d i
i^\^' 11 "lin. i \,;-..-] ..i ^/ <<• ,;• ' < •" f
•'^ '' 'c-;: i. /^c l ') ^ - v l i i .' -'-

!''^ ^U^ ' K." .^//i ^,'

, 1-

-:^) 71

.^

/ / : \- i- . .-.".c"— ^'•^'r ^ ^./ 'n
:C.T^ \ -'-?-- |;~'S-C
--^-' ;.-—-''/
f 1->-C

f ti- S ^. C/ .\,;-V^'

L-fl!/.).--//

Överföring till partiorganisation utanför Sunne kommun
Överföring i kronor:
Motprestationer:

Granskningsintyg. Härmed intygas att partiet har följt Regler för kommunalt
partistöd i Sunne kommun.
Intygas av

•ide^~i-'

& i. F öf,\)^iy

Datum

/^A-- ^i7)

/

'(l--——— t- :-^-^-—-"^""
Ort -" 1-

^^^^

Inlämnas till kommunkansliet senast den 30 juni 2019.
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Sida

Datum

1(2)

2019-05-13
SUNNE KOMMUN

SUNNE KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

;vka
2019 -06- 2 7
Avg
Dnr.

Redovisning av partistöd 2018

KS2019/368/03

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
använts för det ändamål som anges i Kommunallagen 4 kap, 29 § första stycket och följa det som står
i Regler för kommunalt partistöd för Sunne kommun.

Redovisningen ska gälla för perioden l januari - 31 december och ges in till fullmäktige senast sex
månader efter räkenskapsårets utgång, till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Det är
mottagaren av partistöd som ska utse en särskild granskare som ska granska om redovisningen ger en

rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Redovisningen kan exempelvis vara en övergripande redogörelse for vilka verksamheter och
aktiviteter som partistödet använts till i kommunen eller en verksamhetsredogörelse. Det väsentliga

är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur partistödet
använts.

I redovisningen ska även framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av partiorganisationen
utanför Sunne kommun och vilka motprestationer som då erhållits.

Redovisningen gäller:
Juridisk person*

Organisationsnummer

^^éerpat-i-i^t t <>u H vy e
Adres;

"^•^löÖö-^Ö^O

Postadress

'\/ö ^'1 ^ftls f^oy\

,.,

£.]i)-fi^uci
6? 6^^ \f. /4-^iiff^ik
)±^J

konto eller BG/PG
Bankkonto

Telefon

'Ö^O-3^l3Z^

^Jj^' - Ö 13 6 3 <? W - 9

' Regisserad lokal partiförening

Erhållet partistöd: <^5i1c^' - kr

Ordförande

Kassör

A/'/^
&/ikl&ViS^
/Jitl&Vi:

l^äf /- loUn^ ACJ C (f'£S.OV\

SUNNet^åRMLANn
Postadress
Sunne kommun
1. Kommunchef
686 80 Sunne

Besöksadress
Kommunchef
Kvarngatan 4
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel

0565-160 06 direkt

Internet och fax
www.sunne.se

gunilla.nystrom@sunne.se

Page 21 of 25

0565-160 01 fax

Giro och org.nr
744-2684 bankgiro

212000-1843
org.nr

Sida

2(2)
Redovisning av lokalt partistöd
Beskriv hur det lokala partistödet fördelats (kan även lämnas på särskilt).

Se b ••' <£^j (.1 res-u l hi k rä^sr^-

Överföring till partiorganisation utanför Sunne kommun
Överföring i kronor: ^ 2. J /; •Motprestationer: k^ov\ ^re^i ^^v<y i ^nr /^ovvi v^\ \Å. n d^tji-tf" /

Va l w (i-trert A (' (l A U i po '^ö va l U ^ sk i c U

Granskningsintyg. Härmed intygas att partiet har följt Regler för kommunalt
partistöd i Sunne kommun.

~MA
Datum

^/^Off^/

6=^/c\\i^

Namnförtydligande
Hft-f-.. ^ r( te s s. c ^

Ort
7.'/^£>

Inlämnas till kommunkansliet senast den 30 juni 2019.
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Centerpartiets kommunkrets, Sunne

Resultatrapport 2018
Inkomster 2018 2017
Medlemsavgifter 18 600 16 591

Partistöd 85 995 85 995
Räntor 468,67 8 755,32
Övrigt

3

880

0

Summa inkomster 108 943,67 111 341,32
Summa utgifter 199 435,69 62 352,81
Resultat -90 492,02 48 988,51

Utgifter
Medlemsavg t avdelningar 3 000 1425
Möten, annonser, reklam 16 074 20 361

Valkostnader 157 364 29 730,81
Konferenser 15 965 6 435
Prenumerationer 3 550 3195
Övrigt (bank, anslag, arkiv) 3 482,69 1206
Summa utgifter 199 435,69 62 352,81
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Sida

Datum

1(2)

2018-04-03
SUNNE KOMMUN

fiÖMNE KOMMUN
.DNiVRJNSTYRELSEN

28
i Unr.

Redovisning av partistöd 2018

KS2019/368/03

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
använts för det ändamål som anges i Kommunallagen 4 kap, 29 § första stycket och följa det som står
i Regler för kommunalt partistöd för Sunne kommun.
Redovisningen ska gälla för perioden l januari - 31 december och ges in till fullmäktige senast sex
månader efter räkenskapsårets utgång, till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Det är
mottagaren av partistöd som ska utse en särskild granskare som ska granska om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Redovisningen kan exempelvis vara en övergripande redogörelse för vilka verksamheter och
aktiviteter som partistödet använts till i kommunen eller en verksamhetsredogörelse. Det väsentliga
är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur partistödet
använts.

I redovisningen ska även framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av partiorganisationen
utanför Sunne kommun och vilka motprestationer som då erhållits.

Redovisningen gäller:
Juridisk person

Organisationsnummer

Hela Sunne

802488-8524

Adress
c/o Henrik Lagerlöf

Postadress
Skogsberg 121, 686 92 Sunne

Telefon

Bankkonto eller BG/PG
155-8816

' Registrerad lokal partiförening

Erhållet partistöd: _55 275

Kassör
Pär Stjernberg

Ordförande
Henrik Lagerlöf

1. Kommunchef

Besöksadress
Kommunchef
Kvarngatan 4

686 80 Sunne

Sunne

Postadress
Sunne kommun

kr

Telefon
0565-160 00 växel
0565-160 06 direkt

Internet och fax
www.sunne.se

gunilla.nystrom@sunne.se

Page 24 of 250565-16001 fax

Giro och org.nr

744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr

Sida

2(2)
Redovisning av lokalt partistöd
Beskriv hur det lokala partistödet fördelats (kan även lämnas på särskilt).
Hela Sunne har för verksamhetsåret 2018 erhållit ett partistöd om 55 275 kr. Hela Sunnes övriga
"intäkter" - medlemsavgifter och gåvor uppgår under året till 3 000 kr.

Hela Sunnes utgifter uppgick under året till 145 837 kr. Utgifterna är uteslutande hänförliga till
kostnader i samband med föreningsmöten (11 644 kr) samt bankavgifter om 600 kr samt
trycksaker, annonser och postavgifter hänförliga till valrörelsen om totalt 133 593 kr,
Utgifterna är uteslutande hänförliga till ändamålet enligt 4 kap 29 § första stycket
Kommunallagen och avräknas mot partistödet. Resterande ej förbrukad del av det partistöd, som
totalt utgått sedan 2014, överförs i ny räkning att nyttja under kommande verksamhetsår.
Partiets revisor Peter Söderbaum har av årsmötet utsetts at avge s.k. granskningsintyg
beträffande redovisningen av partistödet.

Överföring till partiorganisation utanför Sunne kommun

o

Överföring i kronor:
IVtotprestationer:

Granskningsintyg. Härmed intygas att partiet har följt Regler för kommunalt
partistöd i Sunne kommun.

^s
7

->

Intygas wt

'7. v•c'i •.•7

Datum

20 juni 2019

•i

/

'.6.4^
C -^'/ 7V^/

•l •7

~7

z_

Namnförtydligande
Peter Söderbaum

Ort
Sunne

Inlämnas till kommunkansliet senast den 30 juni 2019.
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