
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse &  
årsredovisning 2016  



 

Styrelsen för KONTAKTNÄTET - Riksorganisation för ideella kulturföreningar får härmed avge 

årsredovisning för räkenskapsåret 2016. 

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
Kongress 
 
Då Kontaktnätet håller kongress vartannat år har ingen kongress hållits 2016. Nedan följer ett 
utdrag angående Kontaktnätets 24:e kongress från 2015 års verksamhetsberättelse.   
 
”Kontaktnätets kongress hölls 18-19 april 2015 i Sundsvall, med Pipeline – Sundsvalls 
MF som värd. Vid kongressen var 13 föreningar representerade med 32 delegater. 
Dessutom deltog ett 20-tal övriga inbjudna. 
 
Den avgående riksstyrelsen lade vid kongressen fram en proposition innebärande att 
Kontaktnätet skulle utreda och ta fram ett förslag för bildande av en gemensam 
organisation tillsammans med MoKS och Livemusik Sverige. Kongressen avslog 
propositionen och uppdrog till tillträdande styrelse att utreda möjligheterna och arbeta för 
att säkerställa Kontaktnätet som organisation och dess framtida fortlevnad, ekonomi och 
autonomi.” 
 

Förtroendevalda 

 
Styrelse 
I enlighet med 2015 års kongress har följande personer under 2016 ingått i riksstyrelsen: 

 Joakim Vesterlund, ordförande 

 Cristoffer Hellström, 1:a vice ordförande 

 Anna Josefin Wall, ledamot 

 Daniel Löthskog Kluck, 2:a vice ordförande (entledigad 16 maj) 

 Marielle Buhr, ledamot 

 Mikael Nordfeldt, suppleant 

 Cassandra Bengtsson, suppleant (entledigad 16 maj) 

 Stefan Arontzon, suppleant 

Förvaltningsutskottet (FU) 
I riksstyrelsens förvaltningsutskott har följande personer under 2016 ingått: 

 Joakim Vesterlund 

 Cristoffer Hellström 

 Marielle Buhr (entledigad 16 maj) 

 Mikael Nordfeldt (tillträdde 16 maj) 

Revisorer 
 
Kongressen 2015 utsåg Jon Perman och Niklas Carlsson till lekmannarevisorer och dessa utsåg i 
sin tur, efter samråd med riksstyrelsen, Filip Lundberg från Mats Wahlberg & Co Revision AB till 
auktoriserad revisor. Under året avgick Niklas Carlsson som lekmannarevisor.  En ny auktoriserad 
revisor (Håkan Ohlson från PWC ) valdes av förvaltningsutskottet på uppdrag av styrelsen och 
rekommendation av den förtroendevalda revisorn Jon Perman. 
  



 

Omorganisation 
 
Under 2015 fattades beslut via kongress att den tillsatta styrelsen skulle verka för och utreda 
möjligheterna att säkra Kontaktnätets fortsatta överlevnad som autonom organisation. Därefter 
utarbetades en plan för omorganisation som Förvaltningsutskottet (FU) den 13:e mars beslutade att 
anta. Kontaktnätet stod inför en svår omställning där förbundets långsiktiga överlevnad var hotad 
med en därtill krävande ekonomisk situation. 
 
I enlighet med planen för omorganisation stramades administrativa kostnader åt. Personalen sades 
upp och extern kompetens på entreprenad togs in för att täcka behovet av administration, 
ekonomihantering med mera. Avvarbara tillgångar omhändertogs och såldes, löpande avtal såsom 
hyra och leasing sades upp och kansliet i Örnsköldsvik avvecklades och i augusti implementerades 
en ny struktur för förbundet. Det lilla ekonomiska utrymmet som kvarstod efter de sista 
löneutbetalningarna användes till strategiska satsningar för långsiktighet.  
 
Det sammantagna åtgärdspaketet medförde att Kontaktnätet har klarat av att balansera upp 
ekonomin och friställa stora mängder medel som i framtiden kommer kunna stärka förbundet och 
föreningarna, möjliggöra nya satsningar och säkerställa en autonomi och långsiktighet för 
Kontaktnätet. 
 
En stor och betydande riktlinje för förbundet var beslutet om att frångå pappershantering så ofta det 
är möjligt. Förbundet har verkat för att under året successivt vidta åtgärder för att ta förbundet in i en 
digital och samtida administration. Systemen eBas och eStart har fortsatt använts för att underlätta 
administrationen av medlemsföreningar och är även en medlemsförmån för Kontaktnätets 
medlemmar. Systemet är utvecklat av Sverok Administration AB. 
 
I arbetet med att effektivisera administrationen och dra ner kostnader så sörjde styrelsen för att 
under andra halvåret 2016 anlita aktiebolaget Konst och Kultur i Norr (KKN) för förvaltnings- och 
förvaltningsrelaterade tjänster samt därtill hörande konsultuppdrag. Under den senare hälften av 
2016 har löpande ärenden såsom administration, ekonomihantering, KUR-administration, 
ansökningar och analyser lagts ut på KKN.  
 
Kontaktnätets nya säte och postadress blev föreningshuset Grå Villan i Umeå. Viktor Mattsson 
(KKN) har av Kontaktnätets styrelse fått i uppdrag att vara förbundets kontaktperson i 
kommunikation med föreningar rörande Kontaktnätets dagliga verksamhet. Mattsson har haft en 
aktiv roll i att värva nya föreningar i enlighet med styrelsens mål att välkomna nya medlemmar till 
Kontaktnätet och har även varit central i arbetet med årets bidragsansökningar, medlemsservice, 
KUR-hantering och stöd till styrelser och regional verksamhet.  
 
I och med dessa åtgärder har styrelsen kunnat fokusera på att styra skeppet mot Kontaktnätets 
visioner och kunnat verka kulturpolitiskt för förbundets framtid. Stort fokus har lagts vid 
påverkansarbete mot Kulturrådet samt ökad närvaro i olika samarbetsorgan för kulturlivets 
organisationer.  
 
 
  



 

Arrangerande verksamhet 
 
Kontaktnätet uppbär bidrag från Statens Kulturråd som låter medlemsföreningarna boka 
yrkesverksamma artister från en av riksorganisationen fastställd turnélista till ett subventionerat pris. 
Totalt har 21 konserter arrangerats under hösten 2016 med hjälp av den subventionerade 
turnélistan.  
 
Samtliga arrangemang som går under turnélistan har varit ett samarbete mellan Kontaktnätet och 
dess medlemsföreningar. Många av Kontaktnätets medlemsföreningar är i stort eller huvudsakligt 
musikarrangerande verksamheter och många driver sin verksamhet just för att fylla de hål som 
uppstår i livemusikens Sverige, vare sig det handlar om aktiviteten i inlandet eller könsfördelningen 
på de akter som får synas. Kontaktnätet har med 2016 års turnélista tagit särskild ställning för dessa 
två frågor.  
 
Under hösten 2016 har Kontaktnätet genomfört en särskild jämställdhetssatsning med akter som 
antingen frontas eller till största del består av kvinnor. Spelningar som ordnats under denna satsning 
innefattar akter såsom Matriarkatet, Monica Törnell, Cajsa Siik och Carolina Miskovsky. 
 
Konserter har även arrangerats med fokus på inlandet. Bland annat har delar av 
Inlandsbanefestivalen (som presenteras och arrangeras av Kontaktnätets medlemsförening 
Inlandskult) genomförts med stöd från Kontaktnätets bidrag från Kulturrådet och Kontaktnätet 
Region Norra Norrland. Årets upplaga av Inlandsbanefestivalen inleddes den 21:a augusti i 
Medborgarhuset Aspen, Lycksele, och avslutades 2:a september på Arctura i Östersund, med 
dagliga spelningar däremellan i norra Norrlands inland.  
 
Utöver det har exempelvis spelningar med Kristian Anttila arrangerats i Västerbotten och 
Norrbottens inland i samarbete med bl.a. föreningen Volym.  

 
Kommunikation 
 
Den officiella kommunikationen mellan förbund och medlemsföreningar har skett genom olika 
kanaler beroende på syfte. Hemsidan utgör basen. Mail har skickats när det handlat om viktig 
information, Facebooksidan har förstärkt kommunikation av nyheter och där så har varit lämpligt har 
telefonkontakt upprättats. Fysisk post har använts ytterst sparsmakat i enlighet med målsättningen 
om pappersfattig hantering. Förbundet har varit tillgängligt via hemsida, post, mail, telefon och 
fysiskt möte för medlemmarnas frågor och övriga ärenden.  
 
Sociala media har i mångt och mycket ersatt tidigare former för utåtriktad kommunikation, såsom 
tidskrifter. Kontaktnätet har arbetat metodiskt för att öka närvaron på sociala medier. Facebooksidan 
har uppmärksammat Kontaktnätets medlemsföreningars aktiviteter, informerat om intressanta 
möjligheter för föreningarna och lyft kulturpolitiska ämnen.  
  



 

Medlemskontakter och medlemsrekrytering 
 
Under första halvan av 2016 bedrevs inte mycket utåtriktad verksamhet då organisationen var 
upptagna med omstrukturering. Under hösten 2016 återupptogs arbetet, då Viktor Mattsson på 
uppdrag av styrelsen haft ansvar för kontakt med medlemsföreningarna samt rekrytering av nya 
medlemsföreningar.   
 
Kontaktnätet har vid värvningsinsatserna berättat om förbundets verksamhet och informerat sig 
kring föreningarnas verksamhet, utmaningar och behov. Denna process har även lett till att 
föreningar börjat samtala med andra föreningar om att ansluta sig till Kontaktnätet.  Totalt har 13 
nya föreningar tillkommit under 2016: fyra innan omorganisationen och nio efter. 
 
Förbundet har haft kontakt med medlemsföreningar via telefon, mail och fysiska träffar, detta för att 
stötta föreningarna i deras dagliga verksamhet, koordinera arrangemang och hjälpa till med 
administration, men framför allt för att diskutera föreningarnas nuvarande situation och prata om 
framtiden. I många fall har samtal påbörjats om samarbeten mellan regioner och föreningar för att 
stärka arrangerande föreningars position i livemusikens Sverige.  
 
Föreningsbesök har gjorts där så har varit möjligt, för att fördjupa relationen mellan förbundet och 
föreningarna.  

 
 

Nätverk och representation 
 
Möte med MAIS – ordförande Joakim Vesterlund representerade.  
 
Möte med Kulturens – ordförande Joakim Vesterlund representerade. 
 
Möte med AX – ordförande Joakim Vesterlund representerade.  
 
Möten med Föreningen Norden – vice ordförande Cristoffer Hellström och administratör Viktor 
Mattsson representerade.  
 
Möte med Kulturrådet – ordförande Joakim Vesterlund och administratör Viktor Mattsson 
representerade Kontaktnätet vid mötet. Deltagare vid mötet var även representanter från statens 
musikverk, konstnärsnämnden, kulturdepartementet och flera andra riksorganisationer för den fria 
kulturen, bland annat Svensk Jazz, med vilka Kontaktnätet påbörjat en dialog om förslag på hur 
medlemskap i de olika riksorganisationerna kan se ut, som ett resultat av mötet.  

 
Finansiering 
 
Kontaktnätet finansieras i huvudsak av statsbidrag och erhöll under 2016 organisationsbidrag från 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, samt verksamhetsbidrag för 
arrangerande verksamhet från Statens kulturråd. Kontaktnätet har även understött de regioner som 
så önskat med stöd och service kring bland annat bidragsansökningar på regional nivå.  
 
Som framgår av den ekonomiska redovisningen resulterade verksamheten under 2016 i ett 
överskott på 173 022 kr. 
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KONTAKTNÄTET - Riksorganisation för ideella kulturföreningar 

814400-6122    

   
160101 

 
150101 

RESULTATRÄKNING NOT -161231 -151231 

Uttag reserverat för kongress 
 

0 kr 50 000 kr 

Stimintäkter  0 kr 25 000 kr 

Turnéintäkter  42 000 kr 168 000 kr 

Adm tjänster  0 kr            11 994 kr 

Bidrag Ungdomsstyrelsen organisationsstöd  473 147 kr 517 536 kr 

Bidrag Ungdomsstyrelsen verksamhetsstöd  943 002 kr 1 034 407 kr 

Övriga projektbidrag  0 kr 0 kr 

Öresavrundning  6 kr 0 kr 

Bidrag Statens kulturråd  270 000 kr 900 000 kr 

  1 728 155 kr 2 706 937 kr 

Rörelsens kostnader 
   

Produktionskostnader artister 
 

-128 975 kr -367 026 kr 

Verksamhetsstöd  -127 090 kr -661 320 kr 

Material eller varor  0 kr 0 kr 

Externa tjänster  -304 207 kr -68 310 kr 

Kost och logi  -9 725 kr  -142 328 kr 

Traktamenten, skattefria  -2 178 kr -11 058 kr 

Milersättning, skattefri  -4 427 kr -13 252 kr 

Resekostnader  -16 547 kr -124 077 kr 

Övriga personalkostnader  -1 672 kr -410 kr 

Lokalhyra 
 

-43 984 kr -81 634 kr 

Övriga kostnader hyrd lokal  -2 770 kr -4 263 kr 

Intäkt avskrivna skulder och fakturor  0 kr 774 kr 

Avskrivna fordringar och kundförluster  0 kr 0 kr 

Förbrukningsinventarier, underhåll  -990 kr -4 999 kr 

Hyra, serviceavtal utrustning 

Programvaror 

 -99 674 kr 

-49 827 kr 

-59 863 kr 

0 kr 

Kontorsmaterial  -5 822 kr -17 647 kr 

Revisionskostnader  -42 376 kr -22 991 kr 

Telefon  -14 046 kr -21 807 kr 

Porto, frakter 

Kundförluster 

 -10 969 kr 

-4 241kr 

-16 007 kr 

0 kr 

Löner 1 -472 047 kr -815 825 kr 

Förändrad semesterlöneskuld  12 579 kr -27 257 kr 

Företagsförsäkring  -3 567 kr -5 604 kr 

Avsättning kongress  0 kr 0 kr 

Arbetsgivaravgifter  -141 488 kr -256 262 kr 

Pensionsförsäkringsavgifter  -32 359 kr -94 394 kr 

Förändring arbetsgivaravgifter på semesterlöneskuld  0 kr -8 564 kr 

Särskild löneskatt på pensionskostnader  -28 466 kr -15 975 kr 
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Annonser 

 
-3 144 kr 

 
-1 301 kr 

Facklitteratur, tidskrifter 0 kr 0 kr 

Föreningsavgifter -15 276 kr -28 794 kr 

 -1 553 288 kr -2 870 193 kr 

Rörelseresultat 174 867 kr -163 256 kr 

Resultat från finansiella investeringar 
  

Ränteintäkter 0 kr 0 kr 

Räntekostnader -154 kr -216 kr 

Övriga finansiella kostnader -1 691 kr -1 540 kr 

Resultat efter finansiella poster 
  

 173 022 kr -165 012 kr 

Årets resultat 173 022kr -165 012 kr 



 

KONTAKTNÄTET - Riksorganisation för ideella kulturföreningar 

814400-6122    

 

BALANSRÄKNING 
 

NOT 

 
161231 

 
151231 

TILLGÅNGAR 
   

Anläggningstillgångar 
   

Materiella anläggningstillgångar 
   

Inventarier, verktyg och installationer 2 0 kr 0 kr 

Summa anläggningstillgångar  0 kr 0 kr 

Omsättningstillgångar 
   

Kortfristiga fordringar 
   

Kundfordringar  30 000 kr 60 784 kr 

Förutbetalda hyror  0 kr 0 kr 

Förutbetalt övrigt  12 900 kr 0 kr 

Förskott  0 kr 4 400 kr 

  42 900 kr 65 184 kr 

Kassa och bank 
 

140 570 kr 14 296 kr 

Summa omsättningstillgångar 
 

183 470 kr 79 480 kr 

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

183 470 kr 79 480 kr 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
   

Fritt eget kapital 
   

Balanserat resultat  -412 646 kr -247 634 kr 

Årets resultat     173 022 kr -165 012 kr 

  -239 624 kr -412 646 kr 

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder 

Upplupna semesterlöner  

 
158 989 kr 

0 kr 

74 977 kr 

104 292 kr 

Upplupna sociala avgifter på semesterlöner  0 kr 32 769 kr 

Upplupna sociala avgifter  0 kr 21 046 kr 

Personalens källskatt 

    Beräknad särskild löneskatt   

 0 kr 

28 466 kr 

17 076 kr 

15 975 kr 

Reserverat för kongress  0 kr 0 kr 

Övriga projektbidrag  0 kr 0 kr 

Låneskuld till region 

Förutbetalda intäkter 

 15 990 kr 

130 000 kr 

215 990 kr 

0 kr 

Övriga skulder  89 649 kr 10 000 kr 

  423 094 kr 492 126 kr 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 

183 470 kr 79 480 kr 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

  

Ställda säkerheter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 

 
VÄRDERINGSPRINCIPER 

  

Årsredovisningen har upprättats enligt god redovisningssed. 

Byte av kontoplan har skett under året.. 
  

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. 

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

 
NOTER 

  

1 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER 
  

 2016 2015 

Medeltalet anställda   

Kvinnor 1 1 

Män 1 1 

 2 2 

Löner, ersättningar och sociala kostnader 
  

Löner och andra ersättningar till övriga anställda 472 047 815 825 

Pensionskostnader till övriga anställda 60 825 110 369 

Övriga sociala kostnader 141 488 256 262 

  674 360 1 182 456 
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2 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 

 

161231 151231 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående anskaffningsvärde 447 670 447 670 

Inköp 0 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 447 670 447 670 

 

 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Ingående avskrivningar enligt plan -447 670 -447 670 

Årets avskrivningar enligt plan 0 0 

Avskrivning utöver plan - sålda inventarier 0 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -447 670 -447 670 

 
Utgående planenligt restvärde 0 0 

 

 

2017-04-21 

 

 

 

JOAKIM VESTERLUND  CRISTOFFER HELLSTRÖM 

 

 

 

MARIELLE BUHR     ANNA JOSEFIN WALL 

 

 

 

MIKAEL NORDFELDT    STEFAN ARONTZON 

 

 

 

 

REVISORSPÅTECKNING 

 
Min revisionsberättelse har avgivits 2017-___-____ 

 

 

 

Håkan Ohlsson 

Godkänd revisor 


