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MHF Skarpnäck
802406-6956
Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31
Period 2021-01-01 - 2021-12-31


Balansrapport ÅRL
Utskrivet 2022-02-26 12:59


Senaste vernr A 161 S 2414


Ing balans Period Utg balans


TILLGÅNGAR
Byggnader och mark


1110 Byggnader 226 880,00 0,00 226 880,00
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader -226 880,00 0,00 -226 880,00


Summa byggnader och mark 0,00 0,00 0,00


Kassa och Bank
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 28 535,43 103 469,14 132 004,57
1940 Swish-konto 159 467,00 -6 332,50 153 134,50


Summa kassa och bank 188 002,43 97 136,64 285 139,07


Summa tillgångar 188 002,43 97 136,64 285 139,07


EGET KAPITAL
Balanserat över-/underskott


2019 Redovisat resultat 67 935,80 -165 072,44 -97 136,64
2098 Vinst eller förlust från föregående år -255 908,23 67 935,80 -187 972,43


Summa balanserat över-/underskott -187 972,43 -97 136,64 -285 109,07


Summa eget kapital -187 972,43 -97 136,64 -285 109,07


SKULDER
Summa skulder 0,00 0,00 0,00


Summa eget kapital och skulder -187 972,43 -97 136,64 -285 109,07


BERÄKNAT RESULTAT 30,00 0,00 30,00



https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=035bcfdc9ab749a28c581b3deb0bd4b7&r=gledger&fromacct=1110&toacct=1110&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=035bcfdc9ab749a28c581b3deb0bd4b7&r=gledger&fromacct=1119&toacct=1119&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=035bcfdc9ab749a28c581b3deb0bd4b7&r=gledger&fromacct=1930&toacct=1930&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=035bcfdc9ab749a28c581b3deb0bd4b7&r=gledger&fromacct=1940&toacct=1940&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=035bcfdc9ab749a28c581b3deb0bd4b7&r=gledger&fromacct=2019&toacct=2019&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=035bcfdc9ab749a28c581b3deb0bd4b7&r=gledger&fromacct=2098&toacct=2098&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=






Årsmöteshandlingar
Verksamhets-, förvaltnings- och 


revisionsberättelse 2021
Verksamhetsplan och budget 2022







1. a) Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 


2. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret. 


3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 


4. Fastställande av års-, inträdes- och medlemsavgifter. 


5. Förslag till verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.


6. Fastställande av arvoden för styrelse och revisor. 


7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  


8. Val av styrelse.


9. Inval av Hedersmedlem 


10. Ombud till CF 


11. Övriga frågor
inga


Inga motioner har inkommit inför årsmötet.


Förslag till årsmötesagenda







Verksamhetsberättelse 2021







Året 2021 har åter präglats av pandemin. Glädjande nog har dock verksamhet kunnat bedrivas i hög 
utsträckning, om än i något justerade former.


Vår- och höstarbetsdagar, och en mängd ytterligare arbetsdagar har genomförts med strålande resultat!


Låssystemet från Iloq har etablerats och gjort vår anläggning ännu mer tillgänglig för medlemmar.


Anläggningen har bl a uppdaterats med:
• Ny elkabel till Track har grävts.
• Vi har etablerat en Crawler sektion med tillhörande bana.
• Installerat en extra dörr i mellangången för att kunna ha öppen toalett för medlemmar.







Antal unika transponders registrerade per bana
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Antal registrerade varv per bana







Antal varv per veckodag
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Flatenbanan







Aktiviteten på 1:8or under 2021 var tämligen 
låg. Sektionen hade inte ansökt om några 
tävlingar. Ett fåtal eldsjälar höll liv i och 
preparerade banan under säsongen. Slingan 
stökade med oss men till slut fick vi ordning på 
den. Tack till Sandy! 


Efter att ha testat körning på Botkyrka på deras 
oljade underlag frestades vi att prova några 
egeninförskaffade 5 liters dunkar på utvalda 
ställen hos oss för att se hur det fungerar på 
vårt material. Utfallet var överraskande positivt, 
och det låg kvar trots regn till skillnad från salt 
och Dustex som vi tidigare kört. Dessutom blir 
fästet fantastiskt, däck och chassislitage 
minimalt och luftfiltren är som nya efter en hel 
dags körning. Det är vår övertygelse att detta är 
något att lägga pengarna på istället för Dustex
eller salt. 


Meningen var att banbelysning skulle satts upp 
under slutet av säsongen, men vädret kom ifatt 
oss och detta fick skjutas på till 2022. Stolpar, 
fundament finns färdigt för montage. Dessa har 
vi fått till skänks av Tyresö kommun. Lampor, 
kablage, kabelslang med mera är införskaffat.


2022 tycks bli året då 1:8or så smått kommer 
igång igen. Ett flertal nya och gamla ansikten 
har visat intresse av att komma igång. En 
deltävling i Sverige Cupen kommer att köras 
23e-24e Juli. Inför den ska banan vara oljad, 
ombyggd och belysningen vara på plats. 







• Nya bandelar inköpta
• Två nya bilar till nybörjare inköpta
• Programmet för att rita banor finns nu tillgängligt
• Extra sensorer till tidtagningsgrind är nu installerade
• En ny bro är inköpt







• Upprustning av håligheter i matta
• Tävling 14-15 augusti med bra deltagarantal 
• Ombyggnad av bana under säsong 
• Grusbeläggning för publikyta anlagd
• Nedgrävning av kabel och lamphållare för kvällsbelysning av 


bana 
• 5st King of the Club tävlingar
• Bortforsling av bråte på området till ett helt bråtefritt Green 


Hill







- varje helg en viss aktivitet på banan
- första Augusti helg SM / RM
- ny varvrekord från Niclas Nilsson 


som är under 16 sekunder. 


- underhåll på banan 
- målade alla krubs
- ny trall till alla läktarna
- gokart däck på slutet och början från 


rakan
- underhåll men också nya projekt under året
- Sverigecup 4 – 5 juni







Förvaltningsberättelse 2021







Året 2021 har även det gett oss en fortsatt utmaning: Pandemi. 
Styrelsen har haft täta avstämningar med anledning av detta, för att kunna styra verksamheten efter 
rådande omvärld. Verksamhet har bedrivits i den mån den bedömts kunnat.
Samtliga planerade tävlingar 2021 har kunnat genomföras och det har gett oss ett bra resultat för året.


Vår- och höstarbetsdagar, och en mängd ytterligare arbetsdagar har genomförts med strålande resultat!


Anläggningen har bl a uppdaterats med:
• Ny elkabel till Track har grävts.
• Vi har etablerat en Crawler sektion med tillhörande bana.
• Installerat en extra dörr i mellangången för att kunna ha öppet toalett för besökare.


Se bilaga för resultat- och balansrapport.











Verksamhetsplan och budget 2022







• 2022 verkar kunna vara året där verksamheten kan återgå till rutiner från före pandemin.


• En tävling planeras på Flatenbanan; SWE-cup.


• En tävling planeras på Green Hill; SM.


• En tävling planeras på Dirt; SWE-cup.


• Utökning av verksamhet i form av ”träning för tävling”, organiserad träning, klubbrace, etc.


• Fortsatt fokus på att attrahera nya aktiva.


• Fortsatt verksamhet inom Team Skarpnäck och dess ungdomssatsning.


• Införande av sektionstidtagning.


• Löpande förarlicensutbildning.


• Fokus på att attrahera befintliga aktiva att ta funktionärslicens, målsättning att kunna vara 
självförsörjande inom föreningen.


Verksamhetsplan
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MHF Skarpnäck
802406-6956
Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31
Period 2021-01-01 - 2021-12-31


Resultatrapport
ÅRL 


Utskrivet 2022-02-26 12:59
Senaste vernr A 161 S 2414


Period Ackumulerat Period fg år


INTÄKTER
Verksamhetsintäkter


3010 Försäljning Kiosk 100 346,00 100 346,00 60 968,00
3012 Övrig Försäljning 0,00 0,00 2 004,00
3110 Tävling 61 525,00 61 525,00 8 917,65


Summa verksamhetsintäkter 161 871,00 161 871,00 71 889,65


Försäljningsintäkter
3510 Trackfee (Bana) 34 750,00 34 750,00 47 455,00
3610 Medlemsavgifter + års Trackfee 256 309,95 256 309,95 215 064,35
3710 iZettle avgifter 0,00 0,00 -20,08


Summa försäljningsintäkter 291 059,95 291 059,95 262 499,27


Summa intäkter 452 930,95 452 930,95 334 388,92


KOSTNADER
Verksamhetskostnader


4010 Inköp av varor till kiosken -66 312,32 -66 312,32 -49 466,84
4110 Buggy 1/10 Green Hill -7 239,65 -7 239,65 -23 708,96
4120 Track -12 909,40 -12 909,40 -8 603,00
4130 Buggy 1/8 OR Dirt -1 238,00 -1 238,00 -22 244,80
4140 Mini-Z -5 218,42 -5 218,42 -10 206,81
4150 Crawler -18 394,75 -18 394,75 0,00


Summa verksamhetskostnader -111 312,54 -111 312,54 -114 230,41


Övriga externa kostnader
5010 Lokalhyra -22 666,00 -22 666,00 -22 460,00
5020 EL hyrd lokal -58 876,00 -58 876,00 -67 684,00
5040 Vatten och avlopp -2 521,00 -2 521,00 -2 370,00
5041 Avfall - Sopor -8 095,00 -8 095,00 -10 939,00
5042 Tanktömning -9 422,00 -9 422,00 -3 126,00
5060 Städning och renhållning -3 826,00 -3 826,00 -4 075,00
5070 Reparation och underhåll av lokaler -8 789,55 -8 789,55 -22 482,00
5090 Övriga lokalkostnader -55 615,01 -55 615,01 -34 628,00
5160 Städning och renhållning 0,00 0,00 -5 004,95
5170 Reparation och underhåll av fastighet -9 842,10 -9 842,10 -10 067,00
5410 Förbrukningsinventarier -10 472,60 -10 472,60 -15 762,35
5420 Programvaror -1 017,40 -1 017,40 -1 766,61
5460 Förbrukningsmaterial -1 155,80 -1 155,80 -832,00
5700 Frakter och transporter (gruppkonto) 0,00 0,00 -5 500,00
6111 Kostnader i samband med tävlingar -17 122,70 -17 122,70 0,00
6231 Webbhotell/Internet kostnader -4 591,11 -4 591,11 -3 078,00
6310 Företagsförsäkringar -17 072,00 -17 072,00 -17 072,00
6390 Övriga kostnader -2 659,00 -2 659,00 -1 853,90
6570 Bankkostnader -3 735,00 -3 735,00 -924,00
6571 Swish kostnader -2 953,50 -2 953,50 -2 569,50
6980 Föreningsavgifter -4 050,00 -4 050,00 -3 950,00
6993 Lämnade bidrag och gåvor 0,00 0,00 -6 544,00


Summa övriga externa kostnader -244 481,77 -244 481,77 -242 688,31


Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar
7820 Avskrivningar på byggnader och markanläggningar 0,00 0,00 -45 376,00



https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=035bcfdc9ab749a28c581b3deb0bd4b7&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3010&toacct=3010&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=035bcfdc9ab749a28c581b3deb0bd4b7&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3012&toacct=3012&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=035bcfdc9ab749a28c581b3deb0bd4b7&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3110&toacct=3110&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=035bcfdc9ab749a28c581b3deb0bd4b7&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3510&toacct=3510&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=035bcfdc9ab749a28c581b3deb0bd4b7&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3610&toacct=3610&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=035bcfdc9ab749a28c581b3deb0bd4b7&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3710&toacct=3710&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=035bcfdc9ab749a28c581b3deb0bd4b7&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=4010&toacct=4010&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=035bcfdc9ab749a28c581b3deb0bd4b7&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=4110&toacct=4110&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=035bcfdc9ab749a28c581b3deb0bd4b7&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=4120&toacct=4120&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=035bcfdc9ab749a28c581b3deb0bd4b7&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=4130&toacct=4130&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=035bcfdc9ab749a28c581b3deb0bd4b7&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=4140&toacct=4140&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=035bcfdc9ab749a28c581b3deb0bd4b7&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=4150&toacct=4150&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=035bcfdc9ab749a28c581b3deb0bd4b7&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=5010&toacct=5010&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=035bcfdc9ab749a28c581b3deb0bd4b7&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=5020&toacct=5020&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=035bcfdc9ab749a28c581b3deb0bd4b7&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=5040&toacct=5040&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=035bcfdc9ab749a28c581b3deb0bd4b7&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=5041&toacct=5041&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=035bcfdc9ab749a28c581b3deb0bd4b7&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=5042&toacct=5042&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=035bcfdc9ab749a28c581b3deb0bd4b7&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=5060&toacct=5060&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=035bcfdc9ab749a28c581b3deb0bd4b7&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=5070&toacct=5070&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=035bcfdc9ab749a28c581b3deb0bd4b7&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=5090&toacct=5090&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=035bcfdc9ab749a28c581b3deb0bd4b7&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=5160&toacct=5160&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=035bcfdc9ab749a28c581b3deb0bd4b7&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=5170&toacct=5170&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=035bcfdc9ab749a28c581b3deb0bd4b7&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=5410&toacct=5410&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=035bcfdc9ab749a28c581b3deb0bd4b7&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=5420&toacct=5420&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=035bcfdc9ab749a28c581b3deb0bd4b7&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=5460&toacct=5460&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=035bcfdc9ab749a28c581b3deb0bd4b7&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=5700&toacct=5700&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
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MHF Skarpnäck
802406-6956
Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31
Period 2021-01-01 - 2021-12-31


Resultatrapport
ÅRL 


Utskrivet 2022-02-26 12:59
Senaste vernr A 161 S 2414


Period Ackumulerat Period fg år


Summa av- och nedskrivning av materiella och immateriella
anläggningstillgångar


0,00 0,00 -45 376,00


Summa kostnader -355 794,31 -355 794,31 -402 294,72


Verksamhetens över-/underskott 97 136,64 97 136,64 -67 905,80


Över-/underskott efter finansiella poster 97 136,64 97 136,64 -67 905,80


Årets över-/underskott
8999 Årets resultat -97 136,64 -97 136,64 67 935,80


Summa årets över-/underskott -97 136,64 -97 136,64 67 935,80


BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 30,00
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