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Verksamhetsberättelse - Naturskyddsföreningen i Malmö

Naturskyddsföreningen i Malmö är en av Naturskyddsföreningens 270 lokala kretsar. Sedan 2006 
har vi ökat vårt medlemsantal, och vi hade vid årsskiftet 3084 medlemmar. Varje år erbjuder vi ett  
vår/sommar- och ett höst/vinterprogram med ett antal aktiviteter för våra medlemmar. Dessa skickas  
ut tillsammans med Sveriges Natur två gånger per år. Aktiviteterna riktar sig till alla medlemmar  
och innehåller både naturnära och stadsaktuella verksamheter: Exkursioner, festivaler, workshops 
och medverkan vid andras miljöevenemang är några exempel på genomförda aktiviteter. 

Styrelsen 2010
Ordförande Jimmy Lindsjö
Vice ordförande Adam Bahr
Kassör Anna Finberg
Sekreterare Emmy Carlson
Ledamot George Bica
Ledamot Therése Ehrnstén 
Ledamot Sverker Wadén
Styrelsesuppleant Johannes Malmqvist
Styrelsesuppleant Eva Nydahl 

Revisor Henrik Rosengren
Revisorsuppleant Susanne Mattsson

Valberedning Anders Söderberg (sammankallande)
Rebecka Eriksson

På årsmötet 2010 lämnade Kaj Svensson, Maria Collings, Kim Servin och Camilla Waldem 
styrelsen. Emmy Carlson, Therése Ehrnstén, Johannes Malmqvist och Eva Nydahl valdes in. På det 
konstituerande styrelsemötet valdes Emmy till sekreterare. Under året blev Helena Olsson revisor.

Projekt 
Miljöfilmfestival (Se aktivitetslistan 10 november samt hemsidan för ytterligare info)

100 gånger miljö gick ut på att skriva en bok om Malmöbors tankar om miljö och finansierades 
genom Malmö Stads miljöanslag. Syftet med projektet var att bidra till att sprida medvetenheten om 
miljöfrågor hos Malmös invånare. Vi utgick från idén att miljömedvetenhet behöver vila på en 
grund av egenhändigt formulerade tankar.

Helena Persson anställdes som projektledare för boken under perioden januari till december 2009. I 
den färdiga boken, som trycktes den 7:e juli 2010, medverkar totalt 77 Malmöbor. Bokens längd är 
160 sidor och innehållet är uppdelat i 100 texter, vilka varierar till sin längd och form. Arbetet med 
att sprida boken pågår fortfarande och sker på ideell basis.

Deltagarna i boken har varit väldigt positiva till den färdiga boken och många har berättat att de  
blivit inspirerade av att läsa om de andra deltagarna. Det verkar som att vårt syfte med att stimulera  
deras miljötänk och miljöintresse har fallit väl ut. När det gäller övriga läsares mottagande av 
bokens innehåll är resultatet svårare att uppskatta men de kommentarer vi har fått in har varit  
positiva. Vi har fortfarande cirka 700 exemplar av boken och hoppas kunna sprida dessa på ett bra 
sätt, så att så många som möjligt får tillgång till boken.  
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Schysst sommar 2010 Naturskyddsföreningen körde även 2010 projektet Schysst sommar för att få 
ut ungdomar i naturen och engagera dem i miljöfrågor. Det ägde rum parallellt på tre orter i Sverige,  
och Malmö/Rosengård var ett av ställena.
Starten på Rosengårdsverksamheten blev knackigare än förväntat då en del samarbetsparter blev 
tvungna att hoppa av, och därmed minskade antalet ungdomar. Men det bättrade sig snabbt och 
ungdomarna var många och livliga. De anställda projektledarna och deras hjälpredor engagerade 
ungdomarna och gjorde många aktiviteter, vilket resulterade i ett ökat intresse hos ungdomarna. De 
besökte bl.a. Käglinge rekreationsområde och SEA-U vattenverkstad samt inventerade butiker, då 
även representanter för styrelsen deltog (vilket är viktigt för att skapa koppling till ungdomarna 
efter projektets avslutande). Vissa ungdomar var med redan förra året men de flesta var nya, och 
glädjande nog har antalet ungdomar emellanåt varit alltför stort 2010. 
En del av ungdomarna deltog i vår modevisning under Malmöfestivalen. 
(Schysst vinter i Rosengård)

Sammanställning av 2010 års aktiviteter 

Miljömingel på Brogatan 27 januari 
Sju personer deltog och bidrog till bra diskussioner. 
 
Verksamhetsmöte i Lund (Adam) 30 januari 
De flesta av de deltagare ifrån Skåne som var närvarande tyckte att det varit dålig 
informationsspridning angående IKEA-ärendet, samt att själva samarbetet ifrågasattes. 
Mikael, politiker ut i fingerspetsarna, backade inte ifrån sina åsikter om ett gott samarbete trots en 
kritik som ofta kändes befogad. 
Jag framförde att vi (NFM) tyckte att det varit dålig information om samarbetet. Jag sa även att vi  
inte motsätter oss att samarbeta med företag men att vi tycker att ett företag måste uppfylla vissa  
krav (ngn sorts certifiering) för att vi skall synas i positiv bemärkelse för företaget.
Mikael tyckte inte att vår närvaro i butiken gav ett budskap till kunden att butiken var miljövänlig.
Detta ifrågasattes, från vår sida med att Ikea's stora marknadsföring som miljövänligt lätt blir  
accepterat av kunderna när de ser oss i butiken.
Mikael hävdade att den negativa responsen angående samarbetet har varit liten och likställde det  
med att allt är OK, men att detta kanske är startskottet på en större respons.
För att ärendet skall behandlas så tolkade jag det som att det måste skickas in en motion. 
Dock, avslutade Mikael med att säga att han medvetet stått på sig för att hålla diskussionen vid liv.

Musikaliskt Tour de France, Café Kungsgatan  30-31 januari  
En kulturinstallation för välgörenhet där två personer (en av dem var tenoren Rickard Söderberg) 
underhöll publiken i 22 timmar utan avbrott. Medan den ena spelade ett TV-spel satt den andra vid 
flygeln och upprepade den franska kompositören Eric Saties 90 sekunder långa stycke Vexations.
Publiken som kom och gick hela dygnet uppmanades att skänka pengar till de drabbade i Haiti via 
organisationer. För varje 50 kronor man skänkte fick man ta en guldstjärna och sätt på en plakat och 
välja vad pengarna skulle gå till. Vi skänkte 200 kr till miljöorganisationer och Jimmy var på plats  
med NFM-material. 

Aktivamöte 8 februari 
9 personer totalt varav Jimmy och Anna (som var värd) från styrelsen. 

Naturskyddsföreningen i Skånes 100-årskalas  13 februari. 
NFM deltog i heldagsfirandet som inleddes med återblickar och framåtblickar och som avslutades 
med middag, underhållning och hyllningstal. Vi skänkte 16 eller 20 fruktträd till fattiga familjer.

2



Naturskyddsföreningen i Malmö
Årsredovisning 2010

Årsmöte 11 mars (se separat protokoll) 

Fyledalen: exkursion  13 mars 
För fjärde året i rad – fast en månad senare på grund av en kall och snöig vinter – ordnar föreningen 
en örnsafari i Fyledalen under ornitologen Kurt Ivarssons ledning. Redan under första promenaden 
på Lyckåsstigen ser vi två vildsvinsflockar: en sugga med kultingar uppe på åskrönet samt en 
kolonn med 6-7 grisar som smidigt tar sig fram i snårskogen utmed sluttningen. Den första örnen, 
en kungsörn som redan på parkeringen givit sig tillkänna med sitt lockrop, visar sig snart och ska 
följas av många fler. När molnen drar bort och vårsolen värmer i de friska nordanvindarna får vi en 
uppvisning som överträffar det mesta: örn på örn faller in i termiken högt över dalen. Vid ett tillfälle  
kretsar fyra havsörnar i varierande ålder och två kungerna – en gammal och en ung – över oss. Strax 
därefter ansluter en havsörn till och två av dem involverar sig i en hisnande spelflykt. Den 
fantastiska turen bjuder också på Strömstare vid Trydebäcken samt ett par dovhjortsflockar, 
spelande skogsduva, sträckande sädgäss och en stort antal ormvråkar och glador. 

Demonstration mot Stadex  13 mars 
Nätverket för en giftfri stadsmiljö ordnade demonstrationen där vi deltog och höll tal. 

Mässa för en sårad jord, S:t Johannes kyrka  11 april 
Som en av flera miljöorganisationer på plats tillhandahöll vi information om oss själva och miljön.

Dag om frivillighet, Humanitetens hus  20 april 
Jimmy och Johannes var på plats och presenterade vår verksamhet samt svarade på frågor efteråt 
vid ett informationsbord. 

Seminarium om Corporate Social Responsibility, Swedbank stadion  27 april 
Vi var en av flera hållbara föreningar som deltog med informationsbord. Jimmy, Emelie. 

Miljömingel, Margaretapaviljongen  29 april 
Fyra aktiva pratade blandat om miljö i vårsolen. 

Visning av Underkastelsen, biograf Panora  4 maj 
NFM var en av tre experter som efter filmen hade en bra dialog med en stor publik. 

Fågelskådningens dag 9 maj (MalmöOrnitologerna)
Totalt 14 personer (inklusive Sydsvenskan) som såg svalor och nyanlända tornseglare vid 
Ribersborg/Öresundsparken och avslutade i Slottsparken med sång av svarthätta och grönsångare.

Havets dag, Ribersborg vid SEA-U  16 maj 
Havets dag 2010 bjöd på lite bättre förutsättningar än föregående år. Vädret var lite bättre, och 
dagen var en del i det större arrangemanget Havsresan. NFM och Naturskyddsföreningens 
Havsnätverk var en av flera representanter som deltog, och besökarna bjöds på en uppsjö av 
aktiviteter. Utöver information hade Naturskyddsföreningen sitt Havsquiz på plats (samma upplägg 
som Klimatquizet). Ett 100-tal besökare gav några få intresserade vid vårt bord och trevliga samtal.

Gökotta vid Krankesjön 30 maj 
Det var minst sagt dålig uppslutning på denna aktivitet, trots bra väder. De få närvarande, dvs 
aktivitetsledaren Kaj Svensson och Adam Bahr, hade en härlig förmiddag. Redan på parkeringen 
fick vi syn på en lärkfalk som flög förbi. Ibland rovfåglarna såg vi även brun kärrhök, fiskgjuse, 
sparvhök, glada och ormvråk. Efter ungefär en timmes skådning och lyssning ifrån Silvåkratornet så 
begav vi oss till gömslet där vi bland annat observerade svarttärnor som häckade, strax bredvid oss 
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satt sävsparven och sjöng. Göken ville inte visa sig men delade med sig av sin sång.
 Avslutningsvis kan man säga att det var en riktigt lyckad aktivitet, förutom att det kom så få.  

Riksstämman i Gävle 11-13 juni (se även riksstämmans egen redovisning)
Emelie Kärre var vår representant på plats, och följande är ett utdrag ur hennes återrapportering:
Första dagen ägnades åt seminarier som de olika nätverken höll i. Jag medverkade främst på
Klimatnätverkets seminarium. Dessutom träffade jag medlemmar i föreningen och nätverket, gamla
som nya och hade en givande dag i riktig föreningsanda.
Dag 2 startade själva riksstämman där Birgitta Dahl valdes till mötesordförande. Första dagen
ägnades främst åt att skapa synergieffekter mellan alla aktiva på plats genom ett open-source-
seminarium på de olika teman föreningen arbetar med. Efter lunch delades vi upp i grupper, efter
önskemål, och diskuterade där de motioner som låg inom det område vår grupp hade att behandla.
Den grupp jag var i diskuterade klimat- och energimotioner. Dessutom behandlade samtliga grupper
de propositioner som styrelsen lämnat till stämman. Efter ett par timmars diskussion var det dags 
för plenum där röstning och pläderingar ägde rum. Dessutom fattade stämman ett beslut att gå ut 
med ett fördömande mot den valjakt som miljöminister Andreas Carlgren ställt sig positiv till dagen  
innan. På kvällen var det trevlig fest med mingel och mat (denna bekostade jag såklart själv). 
På den tredje dagen var den stora frågan om den nya styrelsen och valberedningens förslag på
ordförande. Den här dagen präglades tyvärr av relativt osakliga diskussioner om de olika 
personernas lämplighet men slutade i alla fall med att ordförande Mikael Karlsson fick förnyat 
förtroende ytterligare ett år, med löftet att han ämnar avgå vid nästa års riksstämma. Hans 
motkandidat Karin Åström valdes in i riksstyrelsen som ledamot. De flesta motioner hanns med och 
jag röstade i en anda av vad NFM står för med sin urbana och framåtsyftande profil. När jag ansåg 
det nödvändigt och där jag ej fått instruktioner från styrelsen i NFM sms: ade jag med ordförande 
Jimmy Lindsjö för att få vägledning i vilken riktning jag skulle rösta.
Jag tackar för en trevlig och mycket givande riksstämma och hoppas få förtroendet att representera
Malmö i liknande sammanhang igen. //Emelie

Lansering av och boksläppsfest för 100 x miljö på Kommendanthuset  7 juli 
Alla som på något sätt berörs av boken bjöds in, och trots semestertider dök det upp ca 90 personer.
Det bjöds på god mat och bubbel (Rock n' roll-kocken) samt livemusik (the Brimstone Days) och 
lite tal förstås. Boken som kom varm från pressarna delades ut till dem som medverkat i boken, och 
för övriga gick den att köpa på plats.   Projektledaren och författaren Helena Persson berättade om 
arbetet med boken och att även om det stundtals var stressigt så var det övervägande stimulerande 
och kul. Hon avrundade med att tacka för allt stöd hon fått i processen. Styrelsen i sin tur tackade 
förstås Helena för hennes arbete med att ta fram Naturskyddsföreningen i Malmös egna 
inspirationsbok för allmänheten, och hon fick en korg full med miljöanpassade gåvor.  

Baobab Festival Malmö, Sibbarp  9-10 juli 
För första gången anordnades denna hållbarhets- och välgörenhetsfestival i Sverige. Initiativet 
startade för fyra år sedan i Spanien, vilket ledde till uppförandet av en grundskola i Conakry, 
Guinea (Västafrika). Allt överskott från festivalerna går till att säkerställa utbildningen för barnen,  
och i förlängningen ska man få till vattenrening och en självförsörjning.
Vi var samarbetspart i årets upplaga, och närvarade med informationsbord. Festivalen blev lyckad 
sett till arrangemanget, men den tropiska värmen och Malmöbornas bortskämdhet med 
gratisevenemang runt knuten gjorde att besökarantalet var något lägre än väntat. 

Möllevångsfestivalen 23-24 juli 
Vi deltog (i vad som sägs bli den sista Möllevångsfestivalen) med infobord, stadsnära naturguidning 
och två trafikworkshops. 

4



Naturskyddsföreningen i Malmö
Årsredovisning 2010

Malmöfestivalen 20-27 augusti 
Liksom i förra årets Malmöfestival deltog vi alla åtta dagar, men detta år befann vi oss på en och 
samma plats hela tiden: Anna Lindhs plats vid det för festivalen oprövade området Dockhusplatsen. 
På förhand var det bra förutsättningar festivalen och Skanska givit oss: En attraktiv plats i ett hus 
unikt för festivalen utan att betala hyra och med chans att diktera vissa villkor.  Men det visade sig 
snart att förutsättningarna inte var optimala. Festivalens upplägg och placering gjorde att oväntat få  
människor sökte sig ner till vårt område. Dessutom var det stundtals väldigt svårt att göra sig hörd 
då vi bombarderades av tre separata högtalaranläggningar. Dåligt synkade och närgångna externa 
aktiviteter utgjorde tillsammans med ett höstlikt väder en utmaning för att genomföra vår  
verksamhet. Lägg därtill en del tekniskt strul i början samt många luckor i bemanningsschemat - ett  
alltför omfattande schema för en informationsverksamhet (vi hade fler öppettimmar än närmsta 
Vattenbar!). Därför är det imponerande att vi genomförde festivalen så pass väl som vi faktiskt 
gjorde. Våra få besökare (några hundra) möttes av vänlig personal som visade allt vi erbjöd i vårt 
hus: BioQuiz med vinster samt chans att vinna vår nya bok 100 x miljö; testa ditt ekologiska 
fotavtryck; en chans att göra en direkt insats genom att skriva under två olika upprop samt ett digert  
informationsmaterial (om Grön guide i iPhone, kemikalier, biologisk mångfald, trafik, Mat & 
klimat + Gröna Gaffeln, Malmö Green Map). Dessutom hade vi vissa dagar extra aktiviteter i form 
av trafikworkshop, modevisning, besök av Schysst sommar samt så kallade soffintervjuer. (Vi 
genomförde cirka tio intervjuer med viss koppling till valet, och Imago filmade fyra av intervjuerna 
och två av dem hördes via radio RGRA.) 

Ängens dag 22 augusti 
Trots regn och blåst var det ändå några som deltog vid slåttrandet av ängen vid Kvarnby golfklubb. 
Ivan Varga körde det hästdrivna slåtterekipaget och de brantaste partierna slogs med lie. Det hölls 
ett par föredrag om ängens vilda flora av den rutinerade botanisten Bengt Örneberg. Bland växterna 
som lyckats sprida sig fanns bland annat den insådda fältvädden, samt gott om luserner, blåklint och 
väddklint. I skydd av tältet deltog de flesta i "gissa djurspåret"-tävlingen där det låg spillningar och 
andra lämningar från vilda svenska djur. Det hölls intressanta föredrag om traktens historia i 
Wowragården.

Miljömingel på Chez Madame,  12 september 
Tre blygsamma deltagare (varav två från styrelsen) minglade. 

Seminarium om hotade arter,  23 september 
LST föreläste för femhövdad publik. (Samarbete med Länsstyrelsen och Studiefrämjandet.) 

Ringmärkning vid Falsterbo fågelstation,  2 oktober 
Förutsättningarna var riktigt goda för att fånga småfågel i slöjnäten när 18 personer bänkade sig 
nedanför Falsterbo fyr med sitt häckande tornfalkspar för att lyssna till guiden Carin Perssons breda 
kunskaper om flyttfåglarnas liv, rörelse och betydelse för naturen (25 miljoner ton sätter 
insektsätarna i sig på en säsong, en slags ekotjänst som vi inte gärna vill vara utan).
Det gick ett sus genom gruppen varje gång en fågel lyftes ur sin fångstpåse och alla fick de en liten 
ring kring tarsen: rödhake, grönsiska, talgoxe, taltrast, järnsparv, kunsfågel och slutligen fem 
stjärtmesar – en familj som placerats i en och samma påse
Det var en påläst och påtagligt nöjd publik som efter en timma och fyrtio minuter på hårda bänkar i  
snålblåst sökte värmen i fyrens kafé bland ett stort antal fågelskådare som deltog i World Watch 
Day, Värlskådardagen, som inföll just denna väderstarka oktoberlördag. 

Miljövänliga veckan 4-10 oktober (vecka 40). Tema: Mat för ett bättre klimat  
Informationsdag på COOP i Burlöv. Jimmy, Johannes och Margit Anderberg (LNF).
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Miljöfilmfestival  10 november. (Projekt med stöd av projektbidrag från riks.) 
Förberedelser och efterarbete pågick under åtta månader, men själva festivalen pågick under en dag 
på biograf Spegeln. Syftet med festivalen var att öka miljöengagemanget hos besökarna via filmen 
och det efterföljande samtalet. Därför hölls visningarna i en mindre salong med bra 
samtalsmöjligheter.
   Dagtid ägnades åt skolklasser (två visningar av Home) som förutom samtal fick en tygkasse med 
fördjupningsmaterial efter filmen. Inbjudan gick ut till alla 9:or och gymnasieklasser i Malmö. En 
liknande inbjudan skickades till ett flertal Malmöpolitiker från båda blocken. Det dök upp fem 
skolklasser (96 besökare), men inga politiker varken dagtid eller kvällstid. 
   Kvällsvisningarna var öppna för allmänheten. Den miljöinformation som fanns tillgänglig på ett  
bord under dagtid, breddades kvällstid: Mer info på flera bord, tre utställare, ett bildspel, en 
tipsrunda, bemanning samt ekologiska snittar. Besöksantalet var något lägre än väntat kvällstid (18 
besökare på Underkastelsen, och 30 på Split Estate), men även övriga besökare till Spegelns 
ordinarie utbud kunde ta del av utställarnas information. 
Samtalen var goda liksom de muntliga omdömen vi mottog under denna festivaldag. Vi önskade en 
större kvantitet av besökare, men vi är nöjda med kvaliteten. 

Föreläsning på Glokala folkhögskolan  15 nov. 
Jimmy presenterade SNF och NFM samt föreläste om individbaserade lösningar. 

Diskussionspanel på filmvisningen av The Plan på biograf Panora  18 nov
Jimmy var Naturskyddsföreningens representant i diskussionspanelen efteråt. Liten publik, men ett 
bra initiativ av ARF (Antirasistiska filmdagar) och en bra film. 

Miljömingel på Far i hatten  21 november 
9,5 personer (rekord?) och bra mingel med bra samtal. Far i hatten fungerade bra. 

Seminarium på Malmö högskolas miljöutbildning  16 december 
Vi var en av tre organisationer som presenterade sitt miljöarbete och svarade på frågor. 

Övrigt 
Vårt arbete med Malmö Green Map fortsatte (i samarbete med Malmö stad). 

Tillsammans med Svedala Naturskyddsförening och Naturskyddsföreningen Skåne agerade vi för 
hindra att man röjde en del av Bokskogen till förmån för en driving range. Tillsammans med 
påtryckningar från annat håll verkar detta ha givit positiva resultat. 

Vi har hjälpt till att sprida kampanjen Gröna gaffeln, och vi deltog i den nationella butiks-
inventeringen i jakt på jätteräkor. 

Vi hjälpte till att sprida bilagan Naturligtvis (om biologisk mångfald). 

Vi var delaktiga i havsnivåhöjningskampanjen – dels i förberedande möten, dels i en av 
aktiviteterna (9 oktober i Ystad). 

Vi tackade nej till att medverka i 2010 års IKEA-kampanj.

Vi var delaktiga i Naturskolans Aktiva ute (ett naturvårds- och integrationsprojekt för gy-elever, 
med fokus på utomhuspedagogik), och Jimmy deltog i två aktiviteter 26 + 28 oktober. 
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Vi har deltagit i Gröna hjulet som är öppen plattform för privatpersoner och organisationer med 
syfte att förbättra miljön i Malmö (med ett visst fokus på trafikfrågor). 

Vi hjälpte till när Skånestyrelsen behövde avlastning. (Therése, Fredrik)

Fredrik Vrang representerade Malmökretsen på både Klimatnätverkets höstträff 23-24/10 och 
Kretskonferensen 13/11, och hade med sig en sammanställning av våra aktiviteter. 
Vi deltog i två ”vanliga” kretsråd under året. 

Hjälpte LNF/Klimatnätverket lite med deras broschyr Grön jul och Grönt Nytt År. 

Vi blev medlemmar i stödföreningen Hörjelgårdens vänner, och vi valde att stödja nätverken 
Heaven or sHell och Tågupproret. 

Vi har haft styrelsemöten ungefär en gång per månad, och vi tog tag i våra aktivamöten. 
Arbetsgrupper: Trafikgruppen blev mer aktiv, medan vi fortsatt hänvisade klimatintresserade till 
Klimatgruppen i Lund (LNF). Flera tillfälliga arbetsgrupper. 
Kommunikation: Vi har förbättrat hemsidan samt blåst lite liv i vår Facebooksida. Dessutom håller 
vi på att omforma våra medlemsutskick. 
Vi började arbeta mer medvetet för att förbättra den interna verksamheten – t.ex. arbetsfördelning. 
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Ekonomisk Information
Belopp i kr

RESULTATRÄKNING 

Medlemsintäkter
Miljöanslag och erhållna bidrag Not 1
Försäljningsintäkter 0 550
Övriga intäkter 900 0
Summa intäkter

Aktiviteter Not 2
Projekt 0
Summa kostnader

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -765 -750 -902
Resultat efter finansiella poster

Årets Resultat

BALANSRÄKNING 

TILLGÅNGAR 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31

Omsättningstillgångar
Kassa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31

Eget Kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 3  -      -     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2010-01-01 
2010-12-31

2009-01-01 
2009-12-31

2008-01-01 -      
2008-12-31

43 700 44 805 34 070
78 774 136 227 9 000

3 798
3 227

127 172 181 032 46 847

-32 696 -54 465 -42 322
-113 043 -129 228
-145 739 -183 693 -42 322

-19 332 -3 411 3 623

-19 332 -3 411 3 623

 51 427      141 533      74 170     
 51 427      141 533      74 170     

 51 427      141 533      74 170     

 67 734      71 145      67 522     
-19 332     -3 411      3 623     
 48 402      67 734      71 145     

 3 025      3 025      3 025     
 70 774     

 3 025      73 799      3 025     

 51 427      141 533      74 170     
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NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN 

Allmänna värderingsprinciper

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat 
anges nedan.

Föreningen förfogar över ett antal böcker som är produkten av erhållna anslag och
genomförda projekt. Dessa har inget bokfört värde. Utgifterna för dess framtagande
har kostnadsförts direkt och därmed har matchats mot erhållna anslag.

Anslag
Anslag intäktsför endast till den del av anslagen, som har utnyttjats under
året. 

Not 1
Avser erhållna anslag enligt nedanstående fördelning:

Anslagsgivare Projekt Belopp 
Malmö Stad 100 gånger miljö
SNF Riks Filmfestivalen
Studiefrämjandet Filmfestivalen

Not 2
Se årsberättelse om föreningens aktiviteter.

Not 3
Under året har föreningen beviljats anslag från Malmö Stad om 200 000 kr avseende
projekt 100 gånger miljö. Under 2009 har kostnader för projektet tagits om 129 228 kr.
Resterande del av beviljat anslag har förts som förutbetald intäkt under 2010. Detta projekt 
har avslutats under 2010.

 70 774     
 6 000     
 2 000     

 78 774     
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