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Verksamhetsberättelse för Internationella Bekantskaper 

Verksamhetsåret 2017 
Föreningen har främjat kontakter mellan personer som har svenska som sitt modersmål 
och personer som genom deltagande i SFI-kurser eller på annat sätt visar en önskan att 
lära sig det svenska språket i syfte att delta i samhället och arbetsmarknaden. 

Årsmöte hölls den 13 mars 2017. Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden 
och haft följande sammansättning: 
Omid Rahmanian (ordförande) 
Anders Klintemo (kassör) 
Susan  Salimi (sekreterare) 
Maria Ekermann (ledamot) 
Pelle Friman (ledamot) 
Anders Oljelund (suppleant) 

Revisor har varit Ulf Johanson, med Sven-Eric Bergman som suppleant. Valberedningen 
har bestått av Agnese Enlund och Emma K Dixgård. 

Internationella Bekantskaper (IB) fortsätter att vara en volontärburen förening inom 
vars befintliga verksamheter möten mellan volontärer, deltagare och samordnare ger 
upphov till många ytterligare ideer på aktiviteter. Föreningen hade under året 140 
medlemmar. 

Liksom tidigare år har IB:s verksamhetsansvariga under verksamhetsåret vinnlagt sig 
om att nå ut till fler personer inom föreningens primära målgrupp med ett allt bättre 
format för de insatser de anordnar, göra IB till en ännu attraktivare samarbetspartner till 
offentlig, privat och ideell sektor, samt ta hand om volontärer så att de uppnår det de 
önskar med sitt engagemang och vill fortsätta ge av sin tid. För att ge föreningen bäst 
förutsättningar att utvecklas mot dessa mål är det viktigt att ha rätt kompetens inom 
organisationen, främst i våra skol-baserade verksamhetsgrenar där kraven  pä  våra 
huvudsamordnare är för höga för att delegeras till volontärer, och där kommunikation 
och arbetsinsats i allt större utsträckning behöver ske under kontorstid. Under året har 
IB haft åtta anställda samordnare som tillsammans har delat på 3,1 heltidstjänster. 
Motsvarande siffror för Svenska med baby (SmB) har varit fem personer och 4,5 
heltidstjänster. 

Under 2016 skalade Arbetsförmedlingen kraftigt ned omfattningen för jobb- och 
utvecklings-garantin, vilket för sysselsättningsanordnaren IB under det året innebar en 
minskning från fem till två deltagare. Tidigt under året löpte även båda dessa kontrakt 
ut. 

Vecka 43 hade vi vår årliga räknevecka, vilken tjänar till att ge en ungefårlig uppfattning 
av hur många som deltar i våra aktiviteter en vanlig vecka. Vid årets mätning, där SmB 
inte ingick, summerades antalet till 1 673 personer, varav 1 317 ingick i målgruppen 
nyanlända eller elever inom läxhjälpen. Det innebär en glädjande ökning med totalt 116 
personer (i samma verksamheter) från motsvarande vecka år 2016. I dessa siffror är 79 
% nyanlända, vilket motsvarar en svensk-språkig volontär på fyra svenskövande 
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deltagare. Mest omfattande under den aktuella veckan var IB Medprat (613 personer) 
följt av IB Språkstöd (530) och IB Läxhjälp (378). Vi skickar ett varmt tack till alla som 
gör detta möjligt! 

De flesta volontärerna har fortsatt hittat till IB genom hemsidan, Facebook samt redan 
engagerade vänner, kollegor och andra kontakter — ett gott betyg för både 
verksamheternas syfte och aktiviteternas organisation, samordning och genomförande. 
Liksom tidigare har vi även detta år haft Volontärbyrån att tacka för många nya 
rekryteringar inom samtliga verksamhetsgrenar. 

I B Med prat 

Ansvariga för verksamhetsutveckling och samordning:  Susan  Salimi (SF! Västerort/VU 
Järva och  VU  Söderort), Christina Mörk (SIFA), Pelle Friman (övergripande) 

SFI Medpratet är starten till IB:s verksamhet och den ena av våra två lektionsförlagda 
grenar. Sedan hösten 2015 drivs verksamheten med stöd från Stockholms stad genom 
den relativt nya samverkansformen Ideburet offentligt partnerskap. Det övergripande 
målet för partner-skapet är att verka för att bryta den omfattande kontaktlöshet och 
segregation som finns mellan nyanlända och etablerade stockholmare — med andra ord 
att arbeta i riktning mot Stockholm stads inriktningsmål "Stockholm som håller 
samman". 

SFI Västerort/Vuxenutbildning Järval  och Vuxenutbildning Söderort 
I Rinkeby och Vårberg har veckoligt medprat erbjudits inte mindre än 720 elever under 
största delen av vårterminen och drygt 650 under höstterminen. Därutöver har under 
sommaruppehållet samtal arrangerats i totalt 6 klasser (16o deltagare) vid de två 
skolorna. Under hösten har vi även bedrivit medprat i en svenska som andraspråk-klass. 

Skolan i Rinkeby erbjuder de studerande studiehandledning (en annan benämning på 
hjälp med läxläsning) och ett växande antal medpratare har regelbundet engagerat sig i 
detta. 

Djupintervjuer i grupp har gjorts med elever på varje nivå, totalt ett trettiotal deltagare. 
Eleverna har, liksom tidigare år, varit mycket positiva till verksamheten och de allra 
flesta har ansett att samtalen bidragit till att de utvecklat sin talade svenska. Även 
berörda lärare har fortsatt varit mycket positiva till insatsen och tror att den ger bättre 
resultat med avseende på tillägnelse av muntliga språkförmågor än ordinarie 
undervisning, där varje elev ju inte kan ges samma talutrymme. 

Både nya och mer erfarna medpratare har erbjudits informationsmöten med respektive 
skolas studie- och yrkesvägledare, vilka informerat om SFI och dess utformning. 
Medpratar-na får därigenom en ökad insyn i elevernas situation, vilka 
vägvalsmöjligheter de har efter SFI och i förutsättningarna under vilka medpratet 
bedrivs. Stora delar av volontärstaben har tagit del av denna information och funnit 
fortbildningen synnerligen relevant. I maj anordna-des en träff för medpratare från både 
Järva och Vårberg. Syftet med träffen var att utbyta erfarenheter av, och tips i, 
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samtalsträningens konst: ett område där volontärerna har vid-sträckta sammantagna 
praktiskt förvärvade kunskaper. 

Stockholms intensivsvenska för akademiker - SIFA 
Cirka 350 elever har erbjudits medprat på SIFA under perioden januari — december 
2017. Av dem var 20 asylsökande turkiska lärare som har haft medverkan av medpratare 
både i början och i slutet av höstterminen — ett uppdrag från utbildningsförvaltningen i 
Stockholm. 

Sex klasser på vårterminen och åtta på höstterminen har haft medpratare i grupper om 2 
— 4 studerande per medpratare. 53 lektioner (90 minuter) har haft medprat under året. 
28 med-pratare har varit mer eller mindre aktiva. 

Enkäter har gjorts med de studerande med varierande svarsfrekvens. Resultaten var lika 
entydigt positiva som under 2016. På enkätfrågan "Hur ser du på lektionerna när ni hade 
medpratare?" svarade hela 93 procent "Mest eller enbart positivt". 

På enkätfrågan "Har samtalen med medpratarna gjort att du har utvecklat din talade 
svenska?" svarade 59 procent "ja". 35 procent svarade "lite grand". 

Ett par elever per termin har djupintervjuats. Medpratare och lärare har tagit del av 
svaren och de senare har med hänsyn till svaren på de öppna frågorna gjort vissa 
förändringar. Ny-tillkomna lärare och medpratare har också intervjuats. Ur svar på 
öppna enkätfrågor och intervjuer kan tips på tänkbara förbättringar hämtas. Vanligast 
förekommande förslag från eleverna: mer medprat och gärna om det svenska samhället, 
särskilt arbetslivet. 

Under vårterminen bjöd samordnaren in samtliga medpratare (hälften deltog) till en 
träff med två lärare för erfarenhetsutbyte och information. Mötet uppskattades mycket. 

Samordnaren informerar kontinuerligt studerande och medpratare om IB:s språkcaMer, 
stadsvandringar och teaterbesök liksom om Stockholm stads verksamhet inom Duo 
Stockholm. 

IB Läxhjälp 
Ansvariga samordnare: Inga-britt Erlandsson (Tensta), Emma Lindhagen (Tensta), 
Anna Nyman (Rinkeby), Emmanuelle Flo quet (Rinkeby), Anton Lindberg (Hässelby-
Vällingby, Tensta) 

IB:s avgiftsfria läxhjälp vänder sig till grundskole- och gymnasieelever i Tensta, Rinkeby 
och Hässelby-Vällingby. En vanlig vecka anordnar IB läxhjälp måndag till torsdag,  dä  ett 
läxhjälpstillfälle är två timmar långt. De elever som deltar i läxhjälpen är inskrivna vilket 
inne-bär att varje elev får delta vid ett tvåtimmarstillfälle per vecka. Elever i åk 9 får 
delta vid två tvåtimmarstillfällen per vecka. 

Under år 2017 har IB anordnat läxhjälp under veckorna 3-22 och veckorna 36-50 (med 
undantag av lovveckorna 9, 15 och 44). I december hade över 200 volontärer deltagit 
minst en gång, och antalet inskrivna elever var drygt 570. 
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En mer precis bild av verksamhetens omfattning ges av ett stickprov på faktisk volontär-
och elevnärvaro. En vanlig läsårsvecka (v. 42) var den faktiska volontärnärvaron 85 
personer och den faktiska elevnärvaron 342 personer. Skillnaden mellan antalet 
inskrivna elever och antalet faktiskt närvarande en vanlig vecka, beror på att en andel av 
de inskrivna eleverna, p.g.a. sjukdom eller avsaknad av läxa, förväntas vara frånvarande 
varje vecka. 

I varken Tensta eller Rinkeby skedde under året några nämnvärda förändringar jämfört 
med 2016. I Tensta verkade under 2017 åtta grupper i fyra olika lokaler (Tensta 
gymnasium, Spånga by och Hjulsta grundskola), på tisdagar-torsdagar. I Rinkeby 
verkade under året sju grupper2 i två olika lokaler (Askebyskolan och Rinkebysvängen 
22), på måndagar-torsdagar. 

I Hässelby-Vällingby däremot, startades vid höstterminens början en ny grupp. Under 
året verkade i området därmed två grupper, i två olika lokaler (Växthuset och 
Vällingbyskolan), på måndagar-tisdagar. 

Läxhjälpens tre verksamhetsområden samordnades under januari-augusti av Inga-britt 
Erlandsson, Anton Lindberg och Anna Nyman. Under augusti-december samordnades 
läxhjälpens tre verksamhetsområden av nyssnämnda personer samt av Emmanuelle 
Floquet och Emma Lindhagen. 

Verksamhetssamordnarnas huvudsakliga uppgifter har varit: 
ekonomi och bidragshantering 
anskaffande av lokaler 
kontakt med stadsdelsförvaltning och andra föreningar 
materialinköp 
hantering av kölista och intagning av nya elever 
kontakt med elevernas föräldrar 
författande och distribution av veckomejl och övrig information till läxhjälpare 
informationsspridning till allmänheten 

Emma och Emmanuelle har under hösten särskilt arbetat med att rekrytera nya 
volontärer. Inga-britt, Anton och Anna har under hela arbetat särskilt med övergripande 
planering och samordning mellan verksamhetsområdena. 

Förutom verksamhetssamordnarna har minst en person per läxhjälpsgrupp under året 
haft ansvar för utförandet av läxhjälpen i sin grupp. I detta uppdrag har ingått att pricka 
av närvaro, ha hand om nycklar till lokaler, och — i samråd med verksamhetssamordnare 
— planera läxhjälpen. 

Läxhjälpens verksamhets- och gruppsamordnare har under verksamhetsåret utökat sitt 
sam-arbete med elevernas föräldrar. Inför vår- och höstterminen hölls föräldramöten. 
Vid mötena meddelade föräldrar, verksamhets- och gruppsamordnare varandra 
synpunkter på verksamheten, samt om verksamhetens praktiska förutsättningar. Vid 
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Förändringen i gruppantal i Rinkeby jämfört med 2016, beror på genomförandet av en 

ny indelning av redan existerande Rinkebygrupper. 
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mötena upprättades även scheman över det bestämda antalet läxhjälpstillfällen per 
termin, som en förälder eller annan vuxen från varje familj med elever i läxhjälpen 
förväntades vara med på och skapa ordning och studiero. Vidare har läxhjälpens 
verksamhetssamordnare under verksamhetsåret arbetat med att skärpa tillämpningen av 
en ordningsregel som säger att föräldrar per sms ska anmäla eventuell elevfrånvaro. 

För att sprida information om IB och IB Läxhjälp, har läxhjälpens 
verksamhetssamordnare medverkat vid Politikerveckan i Järva, föreningsdagen i Tensta 
centrum och föreningsmäs-san på Vällingby torg. IB Läxhjälp har även varit 
medarrangör av aktiviteter och kunskapsle-kar för barn och ungdomar vid 
sommarlovsevenemanget Sommar på Hässelby torg. 

IB Läxhjälp erhöll under året verksamhetsbidrag från Skolverket, Spånga-Tensta 
stadsdels-nämnd, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd och IBM. Dessa medel har 
använts till att täcka lokalkostnader, köpa in förbrukningsmaterial, samt till att anställa 
personer att samordna verksamheten och rekrytera volontärer. Under vårterminen 
projektanställde IB Läxhjälp till 70% av en heltidstjänst, för utförandet av uppdraget 
verksamhetssamordning. Under höst-terminen projektanställde IB Läxhjälp till 120% av 
en heltidstjänst, för utförandet av uppdra-gen verksamhetssamordning och 
volontärrekrytering. 

IB Läxhjälp har under verksamhetsåret också haft ett samarbete med företagen 
Academic  Work och  Patricia Industries,  som lämnade kompensation åt anställda för att 
delta vid läx-hjälpen i Rinkeby och Tensta. 

I B Språkstöd 

Ansvarig samordnare: Andreas Bjun& 

Verksamhetsåret kom att bli ett strålande år för språkstödet då vår verksamhet under 
som-maruppehållet utökades med fyra nya skolor. Därmed bedriver IB idag språkstöd i 
totalt nio gymnasieskolor i Stockholm (Enskede Gårds gymnasium, S:t Eriks 
gymnasium, Liljeholmens gymnasium, Bromma gymnasium, Kärrtorps gymnasium, 
ESS-gymnasiet i Vällingby, ESS-gymnasiet  pä  Södermalm, Tensta gymnasium och 
Kungsholmens västra gymnasium). Under slutet av året höll vi varje vecka igång 32 olika 
grupper med språkstöd och nådde med hjälp av våra 181 volontärer ut till över 6o0 
gymnasieelever. 

Den feedback vi har fått från lärare, volontärer och elever är i stort sett uteslutande 
positiv, vilket förstås är själva grunden till språkstödets framgångar. Under hösten har vi 
dessutom genomfört en enkät med lärare och volontärer där vi fick detta bekräftat. 
Totalt fick vi svar från 86 volontärer och tio lärare från sju olika samarbetsskolor och 
gensvaret var mycket positivt. Som exempel kan nämnas frågan om hur volontärerna 
upplever språkstödstimmar-na, där var 100 procent positiva (90 %) eller övervägande 
positiva (io %). På frågan till lärar-na om hur mycket de anser att språkstödstimmarna, 
på en skala från ett (ingenting) till fem (jättemycket), ger eleverna, svarade 70 % med en 
fyra och 30 % med en femma. Vill du läsa hela enkäten finns den att ladda ner på IB 
Språkstöds sida på www.bekantskaper.se.  

Vi har gärna velat växa till ännu fler skolor, men det har funnits en viss oro att antalet 
volontärer inte skulle räcka till. Under hösten var jakten på fler språkstödjare ständigt 

6 



pågående. Våra huvudsakliga kanaler för att hitta fler språkstödjare har varit annonser 
på Facebook samt efterlysningar på hemsidan och hos Volontärbyrån. 

IB Internationella träffar 
Ansvariga samordnare: Pelle Friman (övergripande), Berit Bjerkegård och Anders 
Dahl (Timmermansgården), Maria Ekermann (Historiska museet), Agnese Enlund 
(Östasiatiska museet) och Mikaela Svensson (Västra vägen) 

Alla är välkomna till Internationella träffar, vilket gör dessa till föreningens öppnaste 
aktiviteter. Veckovisa språkkaféer, regelbundna stadsvandringar, museibesök, 
teaterföreställningar och liknande sociala sammanhang, alltid med ett starkt 
samtalsinslag, har samlat befint-liga och nya bekantskaper varje vecka. Aktiviteterna har 
alltid varit gratis för alla deltagare. 

De veckovisa språkkaféerna minskade till antalet; från fem i utgången av 2016 till fyra 
vid utgången av 20173. Meetup4 fortsatte att vara många språkövares första kontakt med 
språk-kaféerna och IB. I december hade fler än 4 000 personer gått med i vår grupp och 
av dessa hade över 700 deltagit vid minst ett tillfälle. Språkkaféerna är ett till synes 
superenkelt for-mat - grupper om tre till fem personer samtalar fritt - men erbjuder ett 
kraftfullt verktyg för intensiv inlärning, vilket vi ser i de återkommande övarnas 
språkliga utveckling. 

Vi har glatt oss åt upprepade kommentarer om att IB:s språkkaféer är "bäst i stan" och 
sam-ordnarna arbetar för att den bedömningen ska fortsätta vara sann. 

Vi har haft ett fortsatt välfungerande samarbete med Livrustkammaren där vi har ordnat 
språkkaféer ett par gånger per termin. Ett nytt partnerskap har etablerats med 
Nobelmuseet (glädjande nog på museets initiativ) och därmed har vi återigen haft 
möjlighet att erbjuda språkkaféer på helgerna, vilket har skett cirka en gång per månad 
och uppskattats av många, framförallt dem som inte finner vardagskvällar en praktisk tid 
att delta. Ännu ett spännande tillskott till Internationella träffar har varit våra 
mötestillfällen på Hallwylska museet som bjöd in oss till ett par språkkaféer och 
avslutade året med att vi fick vara med på genrep till en dramavisning, något av museets 
specialitet. 

Förutom språkkaféerna arrangerades inom föreningens hägn ca so andra Internationella 
träffar, företrädelsevis besök på t.ex. Stadsteatern, Dramaten och  Playhouse  som 
regelbundet har bjudit in oss till både repetitioner och ordinarie föreställningar. 
Sommaren bjöd på ett antal kvällar på Parkteatern. Stadsvandringarna med 
Stockholmskännaren Lars-Erik Lindholm har givit ett tiotal uppskattade tillfållen att 
lära oss mer om vår huvudstads historia. 

3 
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Agnese Enlund tog med kulturintresserade deltagare på en museiturné där vi besökte ett 
nytt statligt museum med gratis inträde varje månad: det betyder att vid slutet av året 
hade en-trägna besökare fått erfarenheter från Arkitekturmuseet, Armémuseet, 
Etnografiska museet, Hallwylska museet, Historiska museet, Kungliga Myntkabinettet, 
Livrustkammaren, Medel-havsmuseet, Moderna museet, Naturhistoriska riksmuseet, 
Sjöhistoriska museet och Öst-asiatiska museet. En volontär som inspirerades av turnén 
kontaktade museer med inträdes-avgift så förutom denna redan gedigna lista kunde vi 
krydda kulturåret med besök på Milles-gården, Thielska galleriet och Waldemarsudde - 
högst uppskattade bland både fullt svensktalande och svenskövande deltagare. 

IB Ungdom 

Verksamhetsansvarig: Andreas Bjun& 

IB Ungdom är en sammanslagning av grenarna IB Sport och IB Kultur, men är en gren 
som (med undantag för vissa punktinsatser) har varit vilande p.g.a. att det har saknats 
finansiering. En relativt stor punktinsats var att vi, genom stöd från Idrottsstiftelsen på 
50000 kr, hade möjlighet att hålla igång en välfungerande verksamhet för IB Sport 
under våren. Genom samarbeten med flera idrottsföreningar har vi erbjudit fri träning 
för nyanlända runt om i Stockholm inom fotboll, futsal, boxning, taekwondo, skidor och 
basket. Vi har nått ut till ung-domarna genom vårt språkstödssamarbete med 
Liljeholmens gymnasium, S:t Eriks gymnasium, Bromma gymnasium, Enskede Gårds 
gymnasium samt Kärrtorps gymnasium. 

Vi avsåg från början att kunna fä igång fyra aktiviteter i veckan, men projektet slog så väl 
ut att vi kunde erbjuda inte mindre än  let  träningstillfållen i veckan, utspridda på 
veckans samt-liga dagar. Aktiviteterna har varit väl spridda i staden. Vid träningarna har 
också medlemmar samt tränare från dessa klubbar deltagit, vilket gett flera av 
deltagarna möjlighet att kunna fortsätta sin träning inom dessa föreningar och att träffa 
nya vänner, något som givetvis har underlättat den tuffa integrationsprocess som många 
av dessa ungdomar går igenom. 

Under början av hösten har vi också, i samarbete med SJ och Kompis Sverige, deltagit i 
projektet Min Nya Vän, vid Tjejmilen. Vi fanns på plats i SJ:s tält och hade flera 
deltagare från IB:s aktiviteter som sprang loppet. Under hösten har vi också funnits på 
plats med deltagare och volontärer i samband med Korpens Stockholms 
fotbollsturnering Världsmästerskapet, en turnering där nyanlända och etablerade spelar 
tillsammans. Vi har även tackat ja till ett nytt samarbete med Korpen Stockholm när det 
gäller Världsmästerskapet. 

Svenska  med  baby (SmB) 

Verksamhetschefi Caroline von Uexkiill 

SmB skapar mötesplatser för nya och etablerade svenska föräldrar med syftet att bryta 
segregation och underlätta etableringen av nya svenskar i samhället. Utgångspunkten för 
mötena är ömsesidighet. Alla som deltar i SmB:s verksamhet är där för att lära av 
varandra, få nya perspektiv och nätverk och få föräldrastöd. En viktig del är också 
möjligheten för nya svens-kar att träna sin svenska i samtalen med etablerade svenskar. 
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Grunden för SmB:s verksamhet är de öppna veckoträffarna för föräldralediga. 
Grupperna har träffats under ca 28 av årets veckor, minst 1,5 timmar per vecka. För dem 
som inte kan delta i våra veckoträffar har varje månad ordnats träffar på lördagar (i 
Stockholms län), dit man även har kunnat ta med hela familjen. För att främja 
förflyttningen mellan stadsdelar och för att besöka nya platser har också s.k. "aktiviteter 
med baby" ordnats. Det har varit ett besök på museum, företag m.m. 

Under året har 12 572 besök av barn och vuxna registrerats, med ursprung i no länder 
och 323 bostadsområden. Träffarna har arrangerats i nära samarbete med öppna 
förskolor, bibliotek och kulturhus som upplåter lokaler för verksamheten och bidrar med 
sina unika kompetenser. 

Träffarna är alltid kostnadsfria, det krävs ingen föranmälan och de ordnas ofta i 
områden där många nya svenskar bor. Varje träff har ett tema, som kan vara allt från 
barnmat till högtider och jobb. I slutet av året fanns SmB på 20 platser och i 13 
kommuner: Eslöv, Gävle, Göteborg, Haninge, Järfälla, Nacka, Norrköping, Sollentuna, 
Sundbyberg, Stockholm stad, Växjö, Umeå och Ängelholm. 

I slutet av varje termin har enkäter delats ut i samtliga grupper för att ta reda på vilka 
effekter som verksamheten har fått på individnivå. Då har 100% av de tillfrågade svarat 
att de skulle rekommendera SmB till andra, 87 % ansåg att de hade lärt känna nya 
personer, 98 % av deltagarna som upplever att de behöver träna svenska ansåg att de har 
fått möjlighet att träna svenska genom SmB och 87 % ansåg att deras och/eller deras 
barns välmående hade ökat genom ett deltagande i SmB. 

9 



Ekonomi, resultat och resultatdisposition 

Föreningens ekonomiska läge framgår av bifogade resultaträkningar och balansräkning, upp-
rättade i svenska kronor. 

En förutsättning för de aktiviteter som IB bedriver är de ekonomiska medel som föreningen får 
beviljade. Stat och kommun svarar hittils för de största bidragen men också medlemsav-gifter och 
bidrag från sponsorer, företag och privatpersoner är viktiga för att fä en ekonomi i balans. 

1B Medprat har ett så kallat IOP-avtal med Stockholms stad som tecknades 2016. Denna av-
talskonstruktion innebär att avtalet löper tills vidare med viss uppsägningstid och föreningen kan 
fakturera staden löpande enligt det uppgjorda avtalet. Ett sådant upplägg underlättar långsiktigare 
planering och skapar förutsättningar för en ekonomiskt stabilare verksamhet. 

IB Språkstöd tår intäkter direkt från de skolor där man bedriver verksamhet. Uppdragen från 
skolorna om deltagande dröjer i vissa fall en bit in i terminen och ersättningen till  LB  för täck-
ande av kostnader för verksamheten har kommit vid slutet av terminerna. Kontakter har under 
slutet av året tagits med Stockholms stad för att om möjligt fä till stånd ett IOP-avtal även för 
denna verksamhet 

113 Läxhjälp får sina största intäkter från Skolverket. I ansökan till Skolverket för år 2017 visade 
IB Läxhjälp på kraftigt ökande antal elever och antalet tillfållen och fick därför ett glädjande 
beslut om 474 tkr i bidrag att jämföra med 271 tkr föregående år. Spånga/Tensta stadsdelsnämnd 
har gett bidrag på 70 tkr och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 12 tkr. Från IBM har läxhjälpen 
under året fått bidrag med 9 tkr. 

IB Sport fick under hösten 2016 ett projektanslag från Idrottsstiftelsen på Postkodlotteriet på 50 
tkr för perioden november 2016 tom april 2017. 

I årsredovisningen 2016 redogjordes för beslutet att SmB lämnar IB för att fr.o.m. 2018 driva 
verksamhet i egen organisation. Av redovisningstekniska skäl kommer kvarvarande medel som 
erhållits från Allmänna Arvsfonden att ligga kvar inom IB och förbrukas under våren 2018 
genom fakturering mellan föreningarna. 

Resultaträkningar är bifogade för IB totalt samt separata resultaträkningar för SmB och IB exkl 
SmB. Resultatet för IB totalt visar ett underskott på -732 tkr. Av detta belopp är resultatet för IB 
exkl SmB -78 tkr och för SmB -654 tkr. 

Till årsstämmans förfogande står årets resultat -731 902 kr och balanserade vinstmedel 2 383 543 
kr. Styrelsen föreslår att medlen balanseras i ny räkning. 

lo 



Internationella Bekantskaper Ideell Förening 

802458-3166 

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31 
Resultatenhet: Hela företaget 
Period: 17-01-01 - 17-12-31 

Resultatrapport 
Preliminär 

Sida: 1(2) 

Utskii vet: 18-03-22 

11:01 
Senaste vemr: 548 

Perioden Ackumulerat Ack fg år 

Intäkter 
Fakturerade kostnader 

   

3500 Fakturerade kostnader 668 667,00 668 667.00 130 635,00 
S:a Fakturerade kostnader 668 667,00 668 667,00 130 635,00 

Intäktskorrigeringar 
3740 Öres- och kronutjämning -6,44 -6,44 -0,05 
S:a Intäktskorrigeringar -6,44 -6,44 -0,05 

Övriga rörelseintäkter 
3990 Övr ersättningar och intäkter 0,00 0.00 33 145,00 
3991 Medlemsavgifter 29 750,00 29 750,00 28 700,00 
3993 Erhållna donationer och gåvor 16 650,00 16 650,00 118 908,96 
S:a Övriga rörelseintäkter 46 400,00 46 400,00 180 753,96 

Erhållna bidrag 
3980 Erhållna offentliga stöd m.m. 1 439 484,50 1 439 484,50 1 450 996,00 
3985 Erhållna statliga bidrag 223 600,00 223 600.00 0,00 
3987 Erhållna kommunala bidrag 100 000,00 100 000,00 0,00 
3989 Erhållna bidrag 2 203 600,00 2 203 600,00 4 854 511,00 
S:a Erhållna bidrag 3 966 684,50 3 966 684,50 6 305 507,00 

S:a Intäkter 4 681 745,06 4 681 745,06 6 616 895,91 

Bruttovinst 4 681 745.06 4 681 745,06 6 616 895,91 

Personalkostnader 
7210 Löner Tjänstemän -2 755 884,24 -2755 884,24 -2485 719,50 
7281 Sjuklön tjänstemän -36 178,88 -36 178,88 0,00 
7285 Semesterlön tjänstemän -97 706,02 -97 706,02 0,00 
7290 Föränd sem.lön skuld -237 337,50 -237 337,50 0,00 
7321 Skattefria traktamenten, Sv -5 126,00 -5 126,00 -3 652,00 
7331 Skattefria bilersättningar -2 532,00 -2 532,00 -486,55 
7380 Förmån -28 220,00 -28 220,00 0,00 
7390 Utlägg / Lön -2 499,60 -2 499,60 0,00 
7399 N4otkontering av förmån 27 987,60 27 987,60 0,00 
7410 Pensionsförsäkringspremier -117425,00 -117425,00 -139600,00 
7411 Premier för kollektiva pensionsförsäkringar -249,00 -249,00 0,00 
7510 Lagstadgade sociala avgifter -888 872,16 -888 872,16 -771 181,53 
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder -73 080,48 -73 080,48 0,00 
7520 Arbetsgivaravgifter (nya pensi -13 497,00 -13 497,00 -12 606,42 
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader -52 845,38 -52 845,38 -33 867,00 
7570 Premier arb.markn.försälcringar -13 496,00 -13 496,09 0,00 
7580 Gruppförsälcringspremier -45 715,00 -45715,00 -27 212,00 
7590 Övr sociala o andra avgifter enligt lago avtal -880,00 -880,00 0,00 
7610 Utbildning/konferens -70 012,00 -70 012,00 0,00 
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill -5 958,09 -5 958,09 0,00 
7689 Lönebidrag 4 120,00 4 120,00 0,00 
7690 Övriga personalkostnader 28 662,00 28 662,00 0,00 
S:a Personalkostnader -4 386 744,75 -4 386 744,75 -3 474 325,00 

Övriga kostnader 
5010 Kontorshyra Sthlm -240 802,40 -240 802,40 -157 062,25 
5011 Kontorshyra Gbg 0,00 0,00 -59 092,00 
5400 Förbrukningsinv & material 0,00 0,00 -62 036,44 
5410 Förbrukningsinventarier -15 960,00 -15 960,00 -2358,00 
5420 Programvaror -549,00 -549,00 -21 675,00 
5460 Förbrukningsmaterial -7 751,90 -7 751,90 -5 644,00 
5470 Förbr.mtrl telefoner, skrivare, datorer o dyl -10 306,50 -10 306,50 0,00 
5500 Reparation och underhåll 0,00 0,00 -2 397,00 
5710 Fraktftransp/försälcr varudistr 0,00 0,00 -1 950,00 
5800 Resekostnader -2 292,00 -2 292,00 -50 825,00 
5801 lnrikesresor -56 840,00 -56 840,00 -8 028,50 



Internationella Bekantskaper Ideell Förening Sida: 2(2) 

802458-3166 Resultatrapport Utskriv: 18-03-22 

Preliminär 11:01 
Räkenskapsår. 17-01-01 - 17-12-31 Senaste vernr: 548 
Resultatenhet: Hela företaget 
Period: 17-01-01 - 17-12-31 

Perioden Ackumulerat Ack fg år 
5811 Lokaltrafik 
5831 Kost och logi i Sverige 
5900 Marknadsföring 
6000 Mtrl till verksamheten 
6080 Utställning/konferens 

-45 801,94 
-11 328,36 

-114 291,31 
-33 948,50 
-29 822,76 

-45 801,94 
-11 328.36 

-114 291,31 
-33 948,50 
-29 822,76 

-28 104,00 
-19046,16 
-18 387,00 
-5 267,40 

-66 020,37 
6110 Kontorsmateriel -4016,85 -4016,85 -6766,50 
6155 Aktivitets kostnader 0,00 0,00 -13 804,00 
6200 Tele och post 0,00 0,00 -3 226,00 
6212 Mobiltelefon -52 895,20 -52 895,20 -31 622,90 
6230 Webbtjänster -6 740,09 -6 740,09 -5 156,00 
6250 Porto -7 890,00 -7 890,00 -3 254,50 
6260 Hemsida 0,00 0,00 -35 675,25 
6310 Företagsförsäkringar -3 523,00 -3 523,00 -1 787,00 
6420 Revision -11 250,00 -II 250,00 0,00 
6500 Övriga externa tjänster -50 669,00 -50 669,00 -33 778,00 
6530 Redovisningstjänster -204 751,00 -204 751,00 -95 850,00 
6540 llemsida -1 578,17 -1 578,17 0,00 
6550 Poodio, datasystem 0,00 0,00 -25 713,00 
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer -7 677,00 -7677,00 0,00 
6570 Bankkostnader -I 910,00 -1 910,00 -2 801,00 
6590 Verksamhetsutveckling -11 250,00 -11 250,00 0,00 
6900 Övriga externa kostnader -148,00 -148,00 -5 695,55 
6950 Kost träffar -31 172,15 -31 172,15 -19 639,38 
6955 Kost inom verksamheten -29 714,86 -29 714,86 -12 607,89 
6960 Aktivitet med baby -1 358,24 -1 358,24 0,00 
6965 Familjelördag -2 063,35 -2 063,35 0,00 
6970 Tidningar/tidskriller/facklitt 0,00 0,00 -790,00 
6981 Föreningsavg, avdragsgilla -4 226,00 -4 226,00 0,00 
6991 Övr ext kostn, avdragsgilla -12 849,00 -12 849,00 0,00 
6992 CM ext kostn, ej avdragsgilla -830,00 -830,00 -25 253,00 
6993 Gåvor -10 040,00 -10 040,00 -20 208,50 
7910 Utbildning 0,00 0,00 -13 025,00 
S:a Övriga kostnader -1 026 246,58 -1 026 246,58 -864 546,59 

Resultat före avskrivningar -731 246,27 -731 24627 2 278 024.32 

Resultat efter avskrivningar -731 246,27 -731 246,27 2 278 024,32 

Finansiella intäkter 
8314 Ränteintäkt SKV 13,00 13,00 100,00 
S:a Finansiella intäkter 13,00 13,00 100,00 

Finansiella kostnader 
8400 Räntekostnader 

 

-176,00 

 

-176,00 

 

-163,00 
8422 Dröjsmålsräntor lev.skulder 

 

-114,00 

 

-114,00 

 

0,00 
8423 Räntekostnader skatter och avg 

 

-379.00 

 

-379,00 

 

-681,41 
S:a Finansiella kostnader 

 

-669,00 

 

-669,00 

 

-844,41 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -731 902,27 -731 902,27 2 277 279,91 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -731 902,27 -731 902,27 2 277 279,91 

Resultat före skatt -731 902,27 -731 902,27 2 277 279,91 

Nettoresultat -731 902,27 -731 902,27 2 277 279,91 

8999 Årets resultat 

 

0,00 

 

0,00 -2 277 279,91 



Internationella Bekantskaper Ideell Förening 

802458-3166 

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31 
Resultatenhet: 50 "Svenska med Baby" 
Period: 17-01-01 - 17-12-31 

Resultatrapport 
Preliminär 

Sida: 1(2) 

Utskrivet: 18-03-20 

12:30 
Senaste vemr: 546 

Perioden Ackumulerat 
Intäkter 

Erhållna bidrag 
3980 
3987 
3989 

Erhållna offentliga stöd m.m. 
Erhållna kommunala bidrag 
Erhållna bidrag 

849 049,50 
100 000,00 

1 970 000,00 

849 049,50 
100 000,00 

1 970 000,00 
S:a Erhållna bidrag 2 919 049,50 2 919 049,50 

S:a Intäkter 

 

2 919 049,50 2 919 049,50 

Bruttovinst 

Personalkostnader 

 

2 919 049,50 2 919 049,50 

7210 Löner Tjänstemän -1 634 773,24 -1 634 773,24 
7281 Sjuklön tjänstemän -36 178,88 -36 178,88 
7285 Semesterlön tjänstemän -97 706,02 -97 706,02 
7290 Föränd sem.lön skuld -102 834,18 -102 834,18 
7321 Skattefria traktamenten, Sv -5 126,00 -5 126,00 
7331 Skattefria bilersättningar -2532,00 -2 532,00 
7380 Förmån -21 580,00 -21 580,00 
7390 Utlägg / Lön -2499,60 -2499,60 
7399 Motkontering av förmån 21 347,60 21 347,60 
7410 Pensionsförsäkringspremier -117425,00 -117 425,00 
7411 Premier för kollektiva pensionsförsäkringar -124,50 -124,50 
7510 Lagstadgade sociala avgifter -564 516,28 -564 516,28 
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder -32310,47 -32 310,47 
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader -52 845,38 -52 845,38 
7570 Premier arb.markn.försäkringar -6748,50 -6 748,50 
7580 Gruppförsäkringspremier -43 070,50 -43 070,50 
7590 Övr sociala o andra avgifter enligt lago avtal -880,00 -880,00 
7610 Utbildning/konferens -63 762,00 -63 762,00 
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill -5 958,09 -5 958,09 
7690 Övriga personalkostnader -199,00 -199,00 
S:a Personalkostnader 

 

-2 769 722,04 -2 769 722,04 

Övriga kostnader 

   

5010 Kontorshyra Sthlm -207 802,40 -207 802,40 
5420 Programvaror -549,00 -549,00 
5460 Förbrukningsmaterial -2 521,90 -2 521,90 
5470 Förbr.mtrl telefoner, skrivare, datorer o dyl -I 046,50 -1 046,50 
5800 Resekostnader -1 792,00 -1 792,00 
5801 Inrikesresor -56 840,00 -56 840,00 
5811 Lokaltrafik -38 033,94 -38 033,94 
5831 Kost och logi i Sverige -11 328,36 -11 328,36 
5900 Marknadsföring -102 945,35 -102 945,35 
6000 Mtrl till verksamheten -23 325,50 -23 325,50 
6080 Utställning/konferens -29 822,76 -29 822,76 
6110 Kontorsmateriel -3 332,85 -3 332,85 
6212 Mobiltelefon -48 879,20 -48 879,20 
6230 Webbtjänster -5 163,39 -5 163,39 
6250 Porto -7790,00 -7790,00 
6310 Företagsförsäkringar -1 762,00 -1 762,00 
6500 Övriga externa tjänster -I 346,00 -1 346,00 
6530 Redovisningstjänster -171 000,00 -171 000,00 
6540 Hemsida -1418,17 -1418,17 
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer -3 838,50 -3 838,50 
6590 Verksamhetsutveckling -11 250,00 -11 250,00 
6950 Kost träffar -31 172,15 -31 172,15 
6955 Kost inom verksamheten -13531,12 -13531,12 
6960 Aktivitet med baby -1358,24 -1358,24 
6965 Familjelördag -2 063,35 -2 063,35 
6981 Föreningsavg, avdragsgilla -426,00 -426,00 
6991 Övr ext kostn. avdragsgilla -11 349,00 -11 349,00 
6992 Övr ext kostn, ej avdragsgilla -830,00 -830,00 
6993 Gåvor -10311,00 -10311,00 



Internationella Bekantskaper Ideell Förening Sida: 2(2) 

802458-3166 Resultatrapport Utskrivet: 18-03-20 

Preliminär 12:30 
Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31 Senaste vemr: 546 
Resultatenhet: 50 "Svenska med Baby" 
Period: 17-01-01 - 17-12-31 

Perioden Ackumulerat 
S:a Ovriga kostnader -802 828.68 -802 828,68 

Resultat före avskrivningar -653 501,22 -653 501,22 

Resultat efter avskrivningar -653 501,22 -653 501,22 

Finansiella kostnader 

    

8422 Dröjsmålsräntor lev.skulder 

 

-57,00 

 

-57,00 
S:a Finansiella kostnader 

 

-57,00 

 

-57,00 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -653 558,22 -653 558,22 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -653 558,22 -653 558,22 

Resultat före skatt -653 558,22 -653 558,22 

Nettoresultat -653 558,22 -653 558,22 



Internationella Bekantskaper Ideell Förening 

802458-3166 Resultatrapport 
Preliminär 

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31 
Urval: Resultatenhet 10,20,30,60,80 

Samredovisade resultatenheter: 10 "Medprat" - 80 "Gemensam" (5 st) 
Period: 17-01-01 - 17-12-31 

Sida: 1(2) 

Utskrivet: 18-03-21 

16:43 
Senaste vemr: 548 

Perioden Ackumulerat Period fg år 

Intäkter 
Fakturerade kostnader 

   

3500 Fakturerade kostnader 668 667,00 668 667,00 130 635,00 
S:a Fakturerade kostnader 668 667,00 668 667,00 130 635,00 

Intäktskorrigeringar 

   

3740 Ores-  och kronutjämning -6,44 -6,44 0,12 
S:a Intäktskorrigeringar -6,44 -6,44 0,12 

Övriga rörelseintäkter 

   

3991 Medlemsavgifter 29 750,00 29 750,00 28 700,00 
3993 Erhållna donationer och gåvor 16 650,00 16 650,00 98 908,96 
S:a Övriga rörelseintäkter 46 400,00 46 400,00 127 608,96 

Erhållna bidrag 

   

3980 Erhållna offentliga stöd m.m. 590 435,00 590 435,00 816 684,00 
3985 Erhållna statliga bidrag 223 600,00 223 600,00 0,00 
3989 Erhållna bidrag 233 600,00 233 600,00 343 636,00 
S:a Erhållna bidrag 1 047 635,00 I 047 635,00 1 160 320,00 

S:a lntäkter 1 762 695,56 1 762 695,56 1 418 564,08 

Bruttovinst 1 762 695,56 1 762 695,56 1 418 564,08 

Personalkostnader 

   

7210 Löner Tjänstemän -1 121 111,00 -1121111,00 -900 818,00 
7290 Föränd sem.lön skuld -134 503,32 -134 503,32 0,00 
7380 Förmån -6 640,00 -6 640,00 0.00 
7399 Motkontering av förmån 6 640,00 6 640,00 0,00 
7411 Premier för kollektiva pensionsförsäkringar -124,50 -124,50 0,00 
7510 Lagstadgade sociala avgifter -324 355,88 -324 355,88 -262 303,56 
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder -40 770,01 -40 770,01 0,00 
7520 Arbetsgivaravgifter (nya pensi -13 497,00 -13 497,00 -12 606,42 
7570 Premier arb.markn.försäkringar -6 747,50 -6 747,50 0,00 
7580 Gruppförsäkringspremier -2 644,50 -2 644,50 0,00 
7610 Utbildning/konferens -6 250,00 -6250,00 0,00 
7689 Lönebidrag 4 120,00 4 120,00 0,00 
7690 Övriga personalkostnader 28 861,00 28 861,00 0,00 
S:a Personalkostnadcr -1 617 022,71 -1 617 022,71 -1175727.98 

Övriga kostnader 
5010 Kontorshyra Sthlm -33 000,00 -33 000,00 -30 000,00 
5400 Förbrukningsinv & material 0,00 0,00 -33 541,00 
5410 Förbrukningsinventarier -15 960,00 -15 960,00 0,00 
5460 Förbrukningsmaterial -5 230,00 -5 230,00 -1 944,00 
5470 Förbr.mtrl telefoner, skrivare, datorer o dyl -9 260,00 -9 260,00 0,00 
5710 Frakt/transp/försäkr varudistr 0,00 0,00 -1 950,00 
5800 Resekostnader -500,00 -500,00 -3 565,00 
5801 Inrikesresor 0,00 0,00 -134,00 
5811 Lokaltrafik -7768,00 -7768,00 0,00 
5900 Marknadsföring -11 345,96 -11 345,96 -6 175,00 
6000 Mtrl till verksamheten -10 623,00 -10 623,00 -3 621,40 
6080 Utställning/konferens 0,00 0,00 -21 910,00 
6110 Kontorsmateriel -684,00 -684,00 -3 332,50 
6155 Aktivitets kostnader 0,00 0,00 -13 654,00 
6200 Tele och post 0,00 0,00 -3 226,00 
6212 Mobiltelefon -4016,00 -4016,00 -2 715,00 
6230 Webbtjänster -1 576,70 -1 576,70 -4 028,00 
6250 Porto -100,00 -100,00 -41,50 
6260 Hemsida 0.00 0,00 -2 394,00 



Internationella Bekantskaper Ideell Förening 

802458-3166 Resultatrapport 
Preliminär 

Sida: 2(2) 

Utskrivet: 18-03-21 

16:43 
Senaste vemr: 548 Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31 

Urval: Resultatenhet 10,20,30,60,80 

Samredovisade resultatenheter: 10 "Medprat" - 80 "Gemensam" (5 st) 
Period: 17-01-01 - 17-12-31 

Perioden Ackumulerat Period fg år 
6310 Företagsförsäkringar -1 761,00 -1 761,00 -1 787,00 
6420 Revision -11 250,00 -11 250,00 0,00 
6500 Övriga externa tjänster -49 323,00 -49 323,00 -32 ()00,00 
6530 Redovisningstjänster -33 751,00 -33 751,00 -23 625,00 
6540 Hemsida -160,00 -160,00 (1,00 
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer -3 838,50 -3 838,50 0,00 
6570 Bankkostnader -1 910,00 -1 910,00 -2 801,00 
6900 Övriga externa kostnader -148,00 -148,00 -3 050,00 
6950 Kost träffar 0,00 0,00 -4 333,91 
6955 Kost inom verksamheten -16 183,74 -16 183,74 0,00 
6981 Föreningsavg, avdragsgilla -3 800,00 -3 800,00 0,00 
6991 Övr ext kostn, avdragsgilla -1 500,00 -1 500,00 0,00 
6992 Övr ext kostn, ej avdragsgilla 0,00 0,00 -21 460,00 
6993 Gåvor 271.00 271,00 -6576,50 
6999 OH övriga kostnader 0,00 0,00 0,00 
7910 Utbildning 0,00 0,00 -300.00 
7999 OH-kostnader personal 0,00 0,00 0,00 
S:a Övriga kostnader -223 417.90 -223 417,90 -228 164,81 

Resultat  fore  avskrivningar -77 745,05 -77 745,05 14 671,29 

Resultat efter avskrivningar -77 745,05 -77 745,05 14 671.29 

Finansiella intäkter 

   

8314 Ränteintäkt SKV 13,00 13.00 23,00 
S:a Finansiella intäkter 13.00 13,00 23.00 

Finansiella kostnader 
8400 Räntekostnader -176,00 -176,00 -163.00 
8422 Dröjsmålsräntor lev.skulder -57,00 -57,00 0,00 
8423 Räntekostnader skatter och avg -379,00 -379,00 -282,00 
S:a Finansiella kostnader -612,00 -612,00 -445,00 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -78 344,05 -78 344,05 14 249,29 

Resultat  fore  bokslutsdispositioner och skatt -78 344,05 -78 344,05 14 249,29 

Resultat  fore  skatt -78 344,05 -78 344,05 14 249,29 

Nettoresultat -78 344,05 -78 344,05 14 249,29 
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802458-3166 Balansrapport Utskrivet: 18-03-21 

Preliminär 16:44 
Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31 Senaste vernr: 548 
Resultatenhet: Hela företaget 
Period: 17-01-01 - 17-12-31 

 

Ing balans Period Utg balans 

TILLGÅNGAR 
Omsättningstillgångar 

Koilfi istiga fordringar 

  

1510 Kundfordringar 76 000,00 164 250.00 240 250,00 
1630 Avräkning för skatter och avgi 31 290,00 -30 948,00 342,00 
1710 Förutbetalda hyreskostnader 0,00 15 625,00 15 625,00 

S:a Kortfristiga fordringar 107 290,00 148 927,00 256 217,00 

Kassa och bank 

   

1920 SEB 54111014798 551 400,01 -265 113,21 286 286,80 
1940 SEB 54113310009 Arvfondsmedel 2 200 000,00 -200 000,00 2 000 000,00 
1980 Paypal 0,00 654,04 654,04 

S:a Kassa och bank 2 751 400,01 -464459,17 2 286 940,84 

S:a Omsättningstillgångar 2 858 690,01 -315 532,17 2 543 157,84 

S:A TILLGÅNGAR 2 858 690,01 -315 532,17 2 543 157,84 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

   

Eget kapital 

   

Bundet eget kapital 

   

2060 Eget kapital i ideella förenin -268 896,00 3 983,43 -264 912,57 
2067 Balanserad vinst/förlust -106 262,60 0,00 -106 262,60 
2069 Årets resultat -2 277 279,91 0,00 -2277 279,91 

S:a bundet eget kapital -2 652 438,51 3 983,43 -2 648 455,08 

S:a eget kapital -2 652 438,51 3 983,43 -2 648 455,08 

Kortfristiga skulder 

   

2440 Leverantörsskulder 0,00 18 750,00 18 750,00 
2514 Löneskatt pensionsforsäkringar -33 867,00 6 784,62 -27 082,38 
2710 Personalskatt -63 031,00 10 317,00 -52 714,00 
2731 Avräkn lagstadgade sociala avg -80 993,00 6 102,33 -74 890,67 
2760 Sernestermedel -28 861,00 28 861,00 0,00 
2820 Utlägg via lön 500,00 -500,00 0,00 
2920 Upplupna semesterlöner 0,00 -237 337,50 -237 337,50 
2941 Ber uppl lagst sociala avg 0,00 -73 080,48 -73 080,48 
2990 Övr uppl kosm/förutbet int 0,50 -180 250,50 -180 250,00 

S:a Kortfristiga skulder -206 251,50 -420 353,53 -626 605,03 

S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER -2 858 690,01 -416 370,10 -3 275 060,11 

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 -731 902,27 -731 902,27 



Stockholm, 2018-04-19 

Anders Klintemo 

Maria Ekermann 

Underskrifter för årsbokslutet 2017-01-01 - 2017-12-31 för Internationella 
Bekantskaper: 

l 
Pelle Friman 

A-- 6,---

 

Anders Oljelund 

Internationella Bekantskaper, eller IB, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell 
förening, verksam sedan 2008 och registrerad sedan 2011. Vår vision är ett Sverige 
där alla är bekväma i det svenska språket och delaktiga i samhället. 



Revisionsberättelse avseende Internationella Bekantskaper 
Ideell förening 

Undertecknad, av Internationella Bekantskapers årsmöte utsedd revisor, har granskat 
föreningens räkenskaper för verksamhetsåret 2017-01-01 — 2017-12-31. 

Jag har tagit del av erforderliga räkenskapshandlingar, vilka lämnar upplysningar om 
föreningens ekonomi. Under 2017 har redovisningsrutinerna avsevärt förbättrats. 
Räkenskaperna har också förts med noggrannhet och i god ordning. 

Då min revision inte givit anledning till anmärkning tillstyrker jag att resultat- och 
bal "ansråkningen fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

Enligt stadgamas paragraf 10 ska årsredovisningen vara klar för revision senast 15 februari. 
Revisorns berättelse ska finnas tillgänglig senast 15 mars. Syftet med båda dessa datum är att 
möjliggöra ett årsmöte senast 30 mars (jfr paragraf 12).! år har dessa datum inte kunnat 
hållas. Därför föreslår jag årsstämman att tidsgrän' sema enligt paragraferna 10, 11 och 12 
förlängs med 2 eller 3 veckor. 

Uppsala onsdag den 21 mars 2018 

Ulf Johaion 
Professor emeritus 
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