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Rönnells Vänner
Org. nr 802440-4959

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Den ideella föreningen Rönnells Vänner bildades 2008 för att stödja Rönnells
Antikvariat i dess egenskap av mångårig kulturinstitution, stödja och vidareutveckla
den kulturella kringverksamheten, samt främja antikvariatets möjligheter att förbli
en mötesplats för läsaren och boken i Stockholm. Föreningens arbete har under
2017 bedrivits efter samma riktlinjer som under de föregående åren.
Tack vare medlemsavgifter och betydande frivilliga arbetsinsatser har Rönnells
Vänner kunnat lämna ett kontinuerligt stöd till antivariatet.

Ordinarie föreningsstämma hölls den 6 april 2017. Efter avslutade årsmötesför-
handlingar talade Maja Hagerman utifrån sin bok Käraste Herman. Rasbiologen
Herman Lundborgs gåta.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ingrid Svensson (ordförande)
Johanna Fries Markiewicz

Robert Fröman

Christina Hellman

Ina Sohlberg
Björn Vingård

Befattningen som föreningens kassaförvaltare har upprätthållits av Anna-Liisa
Puttonen (ej styrelseledamot). Godkände revisorn Hans Hyttberg har varit
föreningens revisor.

Styrelsen har under året hållit nio protokollförda möten.

Vid årets slut hade 410 medlemmar betalt medlemsavgiften under år 2017.
Det är en ökning från förra årets 318 medlemmar. Styrelsen har under året
prioriterat medlemsvärvningen genom att oftare presentera vänföreningen
i anslutning till program i antikvariatet. Medlemsvän/ande information har
skickats ut via antikvariatets mejllista samt presenterats på facebook.

Antivariatet har under det gångna året genomfört en sedvanligt framgångsrik,
mångfasetterad och omfattande programverksamhet med boksläpp,
uppläsningar, vernissager, konserter, temakvällar och releasefester. Året runt,
flera gånger i veckan- och är därmed en av Stockholms betydande kulturscener.
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Vänföreningen tog initiativ till en skyltningstävling, som genomfördes i
samarbete med antikvariatet och Forsbergs skola för grafisk design. Forsbergs
lade in skyltningstävlingen som ett schmalagt moment i undervisningen och
arbetet inleddes med ett studiebesök på Rönnells, där Rikard Johansson
presenterade antikvariatets samtliga ämnesområden. Lärarna Eva Wilson och
Embla Sue Panova handledde sina avgångsstudenter som i fyra dagar arbetade
med projektet "Skyltning", som resulterade i förslag på skyltning till ett av
Rönnelts fönster. Förslagen bedömdes av en jury. l juryn ingick: Rikard Johansson,
Rönnells; Embla Sue Panovä, Forsbergs; Elin Skogkvist, JoAnn Tan Studio, Björn
Springfetdt, tidigare chef Moderna museet; Ingrid Svensson, Rönnells Vänner
samt Eva Wilson, Forsbergs. De två vinnande förslagen - Cirkus Rönnells samt
Ronnells resor - visades under våren i ett av skyltfönstren och lockade nya
medlemmar till vänföreningen.

Liksom föregående år har vänföreningen vid flera tillfällen kunnat lämna stöd till
Rönnells antikvariat. Det har skett på särskild begäran av antikvariatet och avsett
preciserade anskaffningar av böcker, utrustning eller andra önskemål.
Vänföreningen har bekostat: nya stolar, nya högtalare, papperspåsar, utveckling
av bokdatabasen, inköp av en samling konstböcker samt inköp av fotoböcker.

Flerårsjämförelse 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning

Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

Soliditet (%)

118 350

-41 213

110 782

100,00

91200

12446

151 995

100,00

113 200

-11726

139 549

100,00

117 539

16970

153 750

98,39 /

Resultatdisposition

Förslag till behandling av föreningens förlust

Till stämmans förfogande står
balanserad vinst

årets förlust

111995
-41 213
70782

Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres 70782

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggupplysningar.
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Rönnells Vänner
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RESULTATRÄKNING
Not

2017-01-01

2017-12-31
2016-01-01
2016-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
Medlemsavgifter
Gåvor

Rörelsens kostnader
Lämnade bidrag
Övriga externa kostnader

l 118 350
900

119 250

-132 600
-27863

-160 463

91200
2000

93200

-58 800
-21 954
-80 754

Rörelseresultat

Årets resultat

-41 213

-41 213
'^

12446

12446

/
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Rönneils Vänner
Org.nr 802440-4959
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not

2017-12-31

110782

110782

110 782

2016-12-31

151 995

151995

151 995

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Andamålsbestämda medel

Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2

40000
40000

Ill 995
-41 213
70782

110 782

40000
40000

99549
12446

Ill 995

151 995

i\

'Il

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga'^
Inga

Inga
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Rönnells Vänner
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen
samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från
Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets
rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR. När så är fallet
anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med
föregående år.

Värderingsprinciper m. m.

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

Intäktsredovisning
Medlemsavgifter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Rönnells vänner.
Medlemsavgifter redovisas och intäktredovisas vid inbetalning från medlemmen.

Gåvor

En transaktion i vilken Rönnells vänner tar emot en tillgång som har ett värde utan att
ge tillbaka motsvarande värde är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om Rönnells vänner
inte behöver uppfylla vissa villkor eller återbetala till motparten om inte villkoren
uppfylls är det fråga om en gåva. Gåvor redovisas som huvudregel när de erhålls och
värderas som huvudregel till verkligt värde.

Personal

Föreningen har inte haft några anställda. Inga löner eller ersättningar har utbetalts.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1 Medlemsavgifter

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter - samma hushåll
Medlemsavgifter - företag och institutioner

2017

93200
20150
5000

118 350

2016

73900
12300
5000

91200
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Rönnells Vänner

Org. nr 802440-4959

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

^

Not 2 Eget kapital Ändamåls-
bestämda medel

Balanserat

resultat

Belopp vid årets ingång
Årets förlust
Belopp vid årets utgång

Årets resultat

40000

40000

2017-12-31
-41 213

111995
-41 213
70782

2016-12-31
12446

Stockholm 2018-02-12
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Godkänd revi;
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