
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Foto från Arr-träffen i Uppsala hos föreningen Ungdomens Hus, december 2018 
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Om Kontaktnätet 
 
Kontaktnätet är en riksorganisation för ideella kulturföreningar som funnits sedan 1974. 
Förbundet består av självständiga ideella kulturföreningar över hela landet som tillsammans 
utgör Kontaktnätet. Det är föreningarnas engagemang och aktiviteter som utgör kärnan i 
Kontaktnätets verksamhet. 
 
Allt från små föreningar till föreningar med hundratals medlemmar ryms hos Kontaktnätet. En 
betydande del av verksamheten bland föreningarna är musikarrangemang. 
 
Kontaktnätet har en lång historia som folkrörelse och gedigen erfarenhet av arrangerande 
verksamhet, livemusik, demokrati och ideellt driven kultur. Förbundet har sina rötter i 70-talets 
fria musikrörelser och har med tiden utvecklats till att möta samtidens motsvarigheter. Många av 
Kontaktnätets föreningar tillkom för att möta sina hemorters behov av livemusik. 
 
Med tiden har föreningarnas verksamheter breddats och i dagsläget har Kontaktnätets 
föreningar ett rikt spektrum av olika verksamheter inom kulturområdet. Tyngdpunkten ligger på 
arrangerande verksamhet, då främst inom de genrer som ofta slarvigt kallas ”pop och rock”, 
men även genrer som exempelvis jazz, folkmusik och hiphop. Till det ryms även verksamheter 
såsom film, dans och teater. I Kontaktnätet har det även tillkommit allt fler föreningar som tillfört 
kulturell mångfald och bredd. 
 
I förbundet ryms föreningar som förser artister med replokaler, föreningar som arrangerar 
konserter och andra kulturarrangemang, föreningar som verkar för ett brett och inkluderande 
kulturliv, föreningar som arbetar med integration, föreningar som arbetar för ungas delaktighet 
och så vidare. 
 
Kontaktnätet verkar stöttande för medlemmarna och verksamheterna på ett övergripande plan 
och ordnar exempelvis kurser och träffar för sina medlemsföreningar inom olika områden, vilket 
ger möjligheter för föreningarna och deras kulturaktörer att träffas och utbyta erfarenheter. 
 
Kontaktnätet bedriver även olika arrangörsfrämjande insatser för sina medlemsföreningar, bland 
annat med hjälp av stöd från Kulturrådet. Avsikten med dessa insatser är att detta arbete ska 
stärka förutsättningarna för arrangörer och skapa fler speltillfällen i hela landet, samt stödja 
yrkesverksamma artister i deras utövande. 
 
Förbundet verkar också för att öka kunskapen hos omvärlden om förbundets föreningar och 
verksamheter och verkar i allmänhet för att stötta föreningsliv, arrangörer och utövare på alla 
nivåer i civilsamhället. 

 
 
 
 

  



 

 
Riksstyrelsen har möte i Stockholm på mysiga ”Pepparrot Smörrebröd & Cafe. Vice ordförande ansluter via länk. 
 
Organisation 

 
Kontaktnätet är medlemsföreningarna och medlemsföreningarna är Kontaktnätet. Kontaktnätets 
högst beslutande organ är kongressen, som infaller vartannat år. På kongressen utser 
medlemsföreningarna de förtroendevalda: Riksstyrelsen, revisorer och valberedning.  
 
Förtroendevalda  
Riksstyrelsen 

 Cristoffer Hellström, ordförande 

 Joakim Vesterlund, 1:a vice ordförande 

 Annie Nilsson, 2:a vice ordförande 

 Linn Kårelind, ledamot 

 Niklas Bjermkvist, ledamot 

 Fredrik Åslund, suppleant 

 Jessica Nordström, suppleant 

 Emma Franzén, suppleant 

Riksstyrelsens förvaltningsutskott (FU) 

 Cristoffer Hellström 

 Joakim Vesterlund 

 Annie Nilsson 

Revisorer 
Kongressvalda lekmannarevisorer har i perioden varit Jon Perman och Patrik Sundberg. 
Godkänd revisor har under året varit Håkan Ohlson från PWC. 
 
Kongress 
Kontaktnätets 25:e kongress genomfördes i Lycksele på Hotell Lappland 26-28 maj 2017. 
Värdförening var Musikföreningen Volym från Lycksele. Kongressordförande var Sandra 
Rönnsved och kongressekreterare Desirée Widell, båda från riksförbundet Ung Media. 
 
Regioner 
Under året har Kontaktnätet haft 3 självstyrande regioner: 
 

 Region Norra Norrland 

 Region Mellersta & Södra Norrland 

 Region Syd (Region Östra & Södra Götaland samt tidigare Svealand och Västra 
Götaland) 



 

 

Förvaltning 
 
Förbundet har sitt säte i Umeå, Västerbotten och arbetar på riksnivå löpande med att stötta och 
utveckla medlemsföreningar och verksamhet i hela landet. Kontaktnätet sköter också på 
riksnivå service och administration av de olika regionerna och deras behov av understöd i olika 
verksamheter. 
 
Kontaktnätet har sedan omorganisationen 2016 fått en ny form där extern kompetens anlitas för 
att tillgodose förbundets behov av administration och ekonomihantering, medlemsservice, 
understöd till förtroendevalda, o.s.v. Omorganisationen har medfört betydande besparingar och 
effektiviseringar och gett utrymme för förbundet att växa. Förbundets ekonomi har en starkt 
positiv utveckling som gett förbundet ny kraft och stabilitet. 
 
Under året har Konst och Kultur i Norr AB (KKN) haft fortsatt förtroende att utföra förvaltnings- 
och förvaltningsrelaterade tjänster, samt därtill hörande konsultuppdrag, vilket även inkluderar 
löpande ärenden såsom administration, ekonomihantering, ansökningar och analyser. 
 
Kontaknätet använder sig av systemen eBas och eStart för att underlätta administrationen av 
medlemsföreningar. Systemen är utvecklade av Sverok Administration AB. Förbundets 
medlemmar har tillgång till systemen som en av flera medlemsförmåner. 
 
 
Förbundet är tillgängligt via hemsida, post, mail, telefon och via direkta möten. Beroende på 
syfte kommunicerar Kontaktnätet via olika kanaler. Hemsidan utgör grunden för Kontaktnätets 
utåtriktade information och Facebooksidan förstärker kommunikation av nyheter. Till stor del har 
sociala media ersatt tidigare former av utåtriktad kommunikation, såsom tidskrifter. Mail 
används för löpande och viktig information till föreningarna och telefonkontakt upprättas där det 
bedöms mest lämpligt. I enlighet med målsättningen om låg hantering av papper används fysisk 
post med måtta. 
 
Kontaktnätet har under året fortsatt att stabilisera sig men som tidigare analyser visat pekar 
mycket på att Kontaktnätet i den nära framtiden kommer vara ett förbund i förändring, framför 
allt gällande profilering, kulturpolitisk identitet och regional utveckling. Styrelsen har under året 
arbetat mycket med framtidsfrågor och förutsättningar för framtida finansiering.  
 
 

  



 

Representanter från arrangerande föreningar från hela landet träffas hos föreningen Ungdomens Hus i Uppsala. 
 
Föreningarna 
 
Kontaktnätet har föreningar runtom i hela landet. Totalt hade Kontaktnätet under året 93 olika 
medlemsföreningar och föreningar som observatörsmedlemmar. Förbundet har verksamhet i 18 
län. Förbundet har en ung medlemsbas och bland kontaktnätets medlemsföreningar är 71% 
unga. 
 
En betydande del av Kontaktnätets löpande verksamhet består i en löpande kontakt och dialog 
med föreningarna, där tjänsteperson Viktor Krutrök har fungerat som förbundets kontaktperson 
gentemot föreningarna. Ofta handlar dialogen om föreningarnas situation och framtid och om 
möjliga samarbeten föreningar emellan. Det kan beröra allt från lokala förutsättningar eller  
regionala samarbeten till exempelvis kulturpolitik och föreningarnas position i livemusikens 
Sverige. 
 
Förbundet stöttar föreningarna med bland annat kunskap och utbildning, administrativ hjälp, 
projektutveckling och hjälp med arrangemang. Kontaktnätet stöttar även sina föreningar med 
direkta stöd till föreningarna och förmedlar verksamhetsbidrag där så är möjligt beroende på 
bidragens riktlinjer. 
 
Föreningsbesök genomförs så ofta som resurserna tillåter, något som även bidrar till att 
fördjupa relationen mellan förbundet och föreningarna. Under året har föreningsbesök skett hos 
bland andra Arabiska KF, Uppsala Ungdomens Hus, Ung Kraft, Tusen Toner, Dansklacken på 
Dosan. KF Lava, Liquid Sky, RJE Kulturförening, Pipeline och Musikhuset. 
 
Riksstyrelsen har satt ett mål om att förbundet ska växa och få fler föreningar. Därför bedriver 
Kontaktnätet ett aktivt rekryteringsarbete för att välkomna in nya föreningar i förbundet men 
också för att möta de som ännu ej startat förening och bistå med kunskap och resurser.  
Under året har 17 nya föreningar från hela landet anslutit sig till Kontaktnätet. 
 
Några exempel på föreningarnas verksamheter 
* Föreningen Tusen Toner genomförde en skolturné i Kiruna kommun i samarbete med 
Kontaktnätet Region Norra Norrland med stöd från Region Norrbotten, ett pilotprojekt där 
erfarenheterna i framtiden kan användas av andra medlemsföreningar i Kontaktnätet i andra 
kommuner. Tusen Toner arrangerar årligen även Snöfestivalen och Kirunafestivalen.  
* Demokrati För Barns Framtid i Visby genomförde sin sommarfestival. Där uppträdde bland 
andra Queen C tack vare stöd från Kulturrådet. 
* Föreningen Pipeline i Sundsvall anordnade under året en lyckad skivmässa. Pipeline är en 
stor arrangörsförening i Kontaktnätet som även uppbär eget stöd från Kulturrådet för 
musikverksamheten. 
 
  



 

* I Uppsala kämpar föreningen Ungdomens Hus med demonstrationer och stödkonserter för att 
få stanna kvar i sina lokaler. Föreningen bad förbundet om hjälp med påverkansarbete vilket 
resulterade i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning och en skrivelse till Uppsalas kulturnämnd 
som förstärkte föreningens kamp för sitt hus. 
* Föreningen Öland Roots genomförde ännu en upplaga av festivalen med samma namn och 
figurerade även i en SVT-sänd dokumentär om svensk reggae. 
* Föreningen It’s Alive! har bistått unga lokala band med replokaler och hjälpt till med 
studioinspelningar. 
 

Glada besökare på föreningen Afro Nations arrangemang med All One i Jönköping. Foto: Ben Arinze. 
 
Arrangerande verksamhet 
 
Många av Kontaktnätets föreningar bedriver själva en omfattande programverksamhet med 
konserter och andra kulturarrangemang. Förbundets roll är att stötta och stärka denna 
utveckling. 
 
Kontaktnätet uppbär bidrag från Statens Kulturråd som möjliggör för föreningarna att boka 
yrkesverksamma artister till ett subventionerat pris från en turnélista fastställd av 
riksorganisationen. Totalt genomfördes under året 52 stycken konserter med stöd från 
Kulturrådet. Viktiga fokusområden för prioriteringarna för subventionerna har varit jämställdhet 
samt ett glesbygds- och inlandsperspektiv. I arbetet med jämställdhetssatsningen har 
Kontaktnätet haft en strategi att med turnélistan synliggöra akter som antingen frontas eller till 
största del består av kvinnor, vilket även indirekt påverkar konsertutbudet i stort. 
 
Arrangemang genom turnélistan har i samtliga fall varit ett samarbete mellan Kontaktnätet och 
dess medlemsföreningar. Som riksorganisation möjliggör Kontaktnätet en mängd 
musikarrangerande verksamheter som annars inte skulle vara möjliga eller ha ett givet utrymme 
i Sveriges livemusikscen. 
 
Exempel på konserter som genomförts under året:  

 Föreningen Afro Nation genomförde en konsert med All One, en artist med rötterna i 
Togo. Afro Nation arbetar aktivt för att lyfta fram afrikansk kultur. 

 Dansklacken på Dosan i Karesuando, som också är Kontaktnätets nordligaste förening,    
genomförde sin festival där Kontaktnätet möjliggjorde en konsert med Sofia Jannok. 

 Föreningen Musikhuset genomförde en regionturné med Luleåbaserade rapparen Zacke 
med konserter i Örnsköldsvik och i Sundsvall. Arrangemangen genomfördes i samarbete 
med Kontaktnätet Region Mellersta och Södra Norrland samt med stöd från Kulturrådet. 
Målsättningen är att under kommande år genomföra en större regional turné. 



 

 

 Träff med Kulturens Bildningsverksamhet. 
 
Nätverk och samarbeten 
 
Under året har Kontaktnätet varit delaktiga bland annat i organisationerna MAIS, Föreningen 
Norden och Ax – Kulturorganisationer i samverkan. Kontaktnätet har även haft fortsatt 
samverkan och träffar med andra riksorganisationer för kultur för att ta tillvara gemensamma 
intressen och utveckla gemensamma projekt. 
 
Tillsammans med Kulturens Bildningsverksamhet har Kontaktnätet genomfört en översyn av 
föreningar i Västerbottens län med syfte att fånga upp föreningar med en verksamhet som 
passar förbundets profil. Erfarenheterna från detta arbete kommer spridas till fler regioner i 
framtiden. 
 

Folkbildning och kursverksamhet 
 
Kontaktnätet bedriver central kursverksamhet för att öka kunskaper hos förbundets medlemmar 
samt tillvarata och sprida kunskap hos förbundets aktiva. 
 
Kontaktnätet är också aktiva i samarbete med kulturrörelsernas studieförbund Kulturens 
Bildningsverksamhet. Kontaktnätets vice ordförande Joakim Vesterlund ingår även i Kulturens 
förbundsstyrelse. 
 
Tillsammans med Kulturens genomförde Kontaktnätet en träff i Stockholm i februari där 
representanter för organisationens aktiva regioner närvarade. Träffen syftade till att stärka 
samarbetet och kommunikationen regionerna emellan. 
 
I samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet anordnade Kontaktnätet en träff för sina 
arrangörsföreningar i Uppsala 8-9 december hos värdföreningen Ungdomens Hus. Det hela 
arrangerades i samarbete med föreningarna Tusen Toner, Ung Kraft och Ungdomens Hus som 
samverkade kring planering och utförande. 
 
Deltagarna bjöds på föreläsning och workshops med Aron Schoug kring hans bok ”Motivera 
ideella”, samt på musik under kvällen av bland annat Ambivalensen. Totalt deltog 23 personer 
från 12 föreningar samt 5 personer från Riksstyrelsen. Viktor Krutrök deltog från Kontaktnätets 
administration och Anna Glantz företrädde Kulturens. Träffen var uppskattad och föreningarna 
hade mycket tid till att samtala med varandra. 
 
I samband med Inlandsbanefestivalen genomfördes under sensommaren även en föreningsträff 
i Gällivare med fokus på tillgänglighet inom arrangörslivet. 
 



 

Projekt 
 
Förutom den löpande verksamheten bedriver Kontaktnätet även olika projekt med syfte att 
utveckla och stärka nya verksamheter i förbundet och hos dess regioner och medlemmar. 
 
2018 inleddes ett samarbete med RUM – Riksförbundet Unga Musikanter, Ung Media och SUB 
– Riksförbundet För Subkultur kring en projektsatsning som kallas Nexus och där medel söktes 
från Arvsfonden för möjlig projektstart 2019. 

 
Finansiering 
 
Kontaktnätet finansieras i huvudsak av statsbidrag och erhöll under året organisationsbidrag 
från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, samt verksamhetsbidrag för 
arrangerande verksamhet från Kulturrådet. Kontaktnätet har även understött de regioner som så 
önskat med stöd och service kring bland annat administration och bidragsansökningar på 
regional nivå. 
 
Som framgår av den ekonomiska redovisningen resulterade verksamheten under året i ett 
överskott på 2 734 kr. Förbundets ekonomi var vid årsskiftet i god balans med ett eget kapital 
på 4 454 kr. Förbundet har under året satsat mycket på föreningsstödjande insatser och 
föreningsbesök, projekt- och verksamhetsutveckling samt kurser och träffar. Den positiva 
utvecklingen av ekonomin de senaste åren fortsätter och förbundet har även inför kommande år 
kunnat ha en viss behållning tack vare nya och ej bidragsbundna intäkter, vilket är bra för att 
fortsätta arbetet för en långsiktig ekonomisk trygghet och hållbarhet. 
 

  



 

  

    RESULTATRÄKNING NOT 180101 170101 

  

-181231 -171231 

    

Turnéintäkter 

 

0 kr 5 000 kr 

Bidrag MUCF 

 

1 340 888 kr 1 368 426 kr 

Administrativa intäkter 

 

33 000 kr 0 kr 

Försäkringsersättning 

 

0 kr 221 057 kr 

Öresavrundning 

 

1 kr 0 kr 

Bidrag Statens kulturråd 

 

400 000 kr 330 000 kr 

  

1 773 889 kr 1 924 483 kr 

Rörelsens kostnader 

   Produktionskostnader artister 

 

-342 650 kr -333 500 kr 

Verksamhetsstöd                                                                                                                                                                                                                          -139 950 kr -416 140 kr 

Externa tjänster 

 

-673 313 kr -572 680 kr 

Kost och logi 

 

-56 962 kr -112 931 kr 

Traktamenten, skattefria 

 

-242 kr -4 869 kr 

Milersättning, skattefri 

 

-3 893 kr -396 kr 

Resekostnader 

 

-46 106 kr -61 356 kr 

Lokalhyra lagerlokal 

 

-4 000 kr -2 875 kr 

Tillf. hyrda lokaler 

 

-1 584 kr -3 180 kr 

Förbrukningsinventarier, underhåll 

 

-8 999 kr 0 kr 

Övriga föreningskostnader 

 

-36 000 kr 0 kr 

Programvaror 

 

-57 883,00 kr -55 112,00 kr 

Tidningar och tidskrifter 

 

-277,00 kr 0,00 kr 

Revisionskostnader 

 

-40 038,00 kr -40 063,00 kr 

Sammanträdeskostnader 

 

-1 700,00 kr -13 701,00 kr 

Telefon 

 

-12 735,00 kr -9 802,00 kr 

Porto, frakter 

 

-1 788,00 kr -1 751,00 kr 

Redovisningstjänster/admin 

 

-312 438,00 kr -24 375,00 kr 

Styrelsearvoden 1 -7 452,00 kr -21 046,00 kr 

Arbetsgivaravgifter 

 

-2 388,00 kr -7 235,00 kr 

Bankkostnader 

 

-1 202,00 kr -1 262,00 kr 

Annonser 

 

-1 724,00 kr -2 568,00 kr 

Föreningsavgifter 

 

-17 500,00 kr -24 000,00 kr 

  

-1 770 824,00 kr -1 683 205,00 kr 

    Rörelseresultat 

 

3 065 kr 241 278,00 kr 

    Resultat från finansiella investeringar 

   Ränteintäkter 

 

0 kr 135 kr 

Räntekostnader 

 

-80 kr 0 kr 

Övriga finansiella kostnader 

 

-251 kr -69 kr 

Resultat efter finansiella poster 

 

2 734 kr 241 344 kr 

    Årets resultat 

 

2 734 kr 241 344 kr 

 
  



 

BALANSRÄKNING NOT 181231 171231 

    TILLGÅNGAR 

   Omsättningstillgångar 

   Kortfristiga fordringar 

   Kundfordringar 

 

64 441 kr 20 000 kr 

Förutbetalt övrigt 

 

495 kr 25 352 kr 

Skattekonto 

 

-1 kr -1 kr 

  

64 935 kr 45 351 kr 

Kassa och bank 

 

196 568 kr 20 510 kr 

Summa omsättningstillgångar 

 

261 503 kr 65 861 kr 

SUMMA TILLGÅNGAR 

 

261 503 kr 65 861 kr 

    EGET KAPITAL OCH SKULDER 

   Fritt eget kapital 

   Balanserat resultat 

 

1 720 kr -239 624 kr 

Årets resultat 

 

2 734 kr 241 344 kr 

  

4 454 kr 1 720 kr 

Kortfristiga skulder 

   Leverantörsskulder 

 

202 477 kr 8 264 kr 

Upplupna sociala avgifter 

 

0 kr 3 920 kr 

Personalens källskatt 

 

0 kr 1 765 kr 

Beräknad särskild löneskatt   

 

17 292 kr 24 164 kr 

Låneskuld till region 

 

15 990 kr 15 990 kr 

Förutbetalda intäkter 

 

21 290 kr 10 038 kr 

  

257 049 kr 64 141 kr 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

261 503 kr 65 861 kr 

    

    

    TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

   Ställda säkerheter 

 

Inga Inga 

Ansvarsförbindelser 

 

Inga Inga 

    VÄRDERINGSPRINCIPER 

   Årsredovisningen har upprättats enligt god redovisningssed. 

  Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

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

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

 

    NOTER 

    

1 STYRELSEARVODEN 

   Arvoden till styrelsen 

 

-7 542,00 kr -21 046,00 kr 

  

-7 542,00 kr -21 046,00 kr 

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

   

  

 

  

    

    



 

    

    

    

     

 

2019____/___ _   2019____/___ _ 

 

 

CRISTOFFER HELLSTRÖM  JOAKIM VESTERLUND  

 
 

2019____/___ _   2019____/___ _ 

 

 

 

ANNIE NILSSON   LINN KÅRELIND 

 

 
 

2019____/___ _ 

 

 

 

NIKLAS BJERMKVIST   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISORSPÅTECKNING 

 
Min revisionsberättelse har avgivits 2019____-____ 

 

 

 

HÅKAN OHLSSON 

PWC  

Godkänd revisor 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktnätet - Riksorganisation för ideella kulturföreningar 
 
Organisationsnummer: 814400-6122 
 
Kontakt: kansli@kontaktnatet.se 
 
facebook.com/kontaktnatet 
www.kontaktnatet.se 
 
 


