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Brandskyddsföreningen Gävleborg  
Brandskyddsföreningen Gävleborg är en medlemsförening som ska verka för att förebygga och 
begränsa skador på människor, egendom och miljön som orsakas främst av brand. Föreningen 
samarbetar med de lokala räddningstjänsterna i länet, samt med intressenter för såväl näringsliv som 
för offentlig verksamhet. Föreningen ska bedriva rådgivning, information och andra aktiviteter som 
främjar våra mål, det vill säga att: 
• Påverka människor till ett brandsäkert beteende både i privat- och arbetslivet. 
• Påverka företag, organisationer med flera att organisera verksamheten till ett aktivt 

säkerhetsarbete. 
Upp i rök, en kampanj som riktar sig till skolungdomar med syfte att förebygga anlagda bränder. 
Uppdragsutbildningar som vänder sig till utsatta grupper i samhället, julkampanj och reklamfilm för 
brandskydd på sociala medier är olika exempel på aktiviteter som föreningen bedrivit under året. 

Organisation 
Brandskyddsföreningen Gävleborg har haft en styrelse bestående av ordförande och 6 ledamöter. 
Adjungerade till styrelsen har varit kassör samt verksamhetsledare. Under året har BF Gävleborg utöver sitt 
årsmöte haft 9 st protokollförda sammanträden samt ett protokollfört AU möte. Årets möten har p g a 
pandemiläget genomförts digitalt. 

Ledamöter 
Krister Ängalid, VD Dina Försäkringar    ordförande        2021 
Jürgen Lorenz, VD Ekogas                         ledamot            2022 
Cecilia Öhlén, Lokalförsörjningschef Gavlefastigheter  ledamot            2022 
Tony Hedin, Skorstensfejarmästare    ledamot            2021 
Daniel Persson, VD Nordells    ledamot            2022 
Marcus Lundgren, Länsförsäkringar    ledamot            2022 
Kenneth Eriksson, Account Manager Trygg Hansa yrkestrafik  ledamot            2021 
Torbjörn Wannqvist                   verk.ledare       2021 
Agneta Holgersson, kassör                                                                  adjungerad        2021 
 



Revisorer 
Christer Lundquist revisor            2021 
Håkan Pettersson revisor              2021 
Thomas Rosén revisorssuppleant 2021 
 
Mandatperioden är högst tre år för ledamot och ett år för ordförande. 

Verksamhetsledare 
Årsmötet i maj valde Torbjörn Wannqvist som verksamhetsledare för BF Gävleborg för 
verksamhetsåret 2020. 

Mötesdagar 2020 
Styrelsen för Brandskyddsföreningen Gävleborg har under året haft 9 protokollförda sammanträden 
utöver sitt årsmöte den 29 maj.  

Verksamhetsledar- och ordförandemöte samt Region Norr möten 
Med anledning av pandemiläget i Sverige har i stort sett samtliga VL och VL&O möten genomförts 
digitalt. Följande möten har genomförts; Region Norr möte i Stockholm (fysiskt) den 21 januari, 
Torbjörn Wannqvist deltog. Ordföranderåd 2 april digitalt, Krister Ängalid deltog. VL möte 6 maj, 
zoom möte, Torbjörn deltog. Fysiskt möte i Falun 8 september med VL från Jämtland, Dalarna, 
Västmanland, Gävleborg samt vd BF Mitt. VL möte 9 september (fysiskt) med zoom möte från 
Falun BF Sverige/regionala föreningar, Torbjörn deltog.  
Ordförande och VL deltog på det digitala ordföranderådet den 23 september. Den 7-8 oktober 
genomfördes ett fysiskt region Norr möte i Bollnäs där Torbjörn deltog. BF Gävleborg stod som 
värd för mötet. Extra ordföranderåd hölls 10 oktober, 18 november och 16 december. 

Medlemmar Brandskyddsföreningen Gävleborg 
Föreningen har aktiva och passiva medlemmar. Föreningens aktiva medlemmar utgörs oftast av 
försäkringsbolag, organisationer, institutioner, myndigheter, företag och kommuner som är 
verksamma inom föreningens geografiska område. Nytt medlemskap infördes under 2019 vilket 
enkelt innebar att där företaget har sitt säte, där blir medlemskapet. Gäller från 2020. 
Brandskyddsföreningen Gävleborgs medlemsantal var enligt uppgifter från SBF i februari 46 st. 
En orsak till minskningen kan vara den höjda medlemsavgiften. Till det digitala årsmötet i maj 
bjöds föreningens medlemmar in att delta. Dock var intresset att delta inte stort utan mötet 
genomfördes utan deltagande av medlemmar. 
 
Kampanjer 
Brandskyddsföreningen Gävleborg bekostade 950 julkalendrar till tre räddningstjänster som 
beställde samt 100 st till styrelsen. Brandskyddsföreningen Gävleborg valde i år att satsa på 
information/kampanjer via sociala medier, facebook. Ett embryo till en facebooksida för BF 
Gävleborg har skapats under året. Beslutet till den inriktningen i stället för via TV utbud är primärt 
ekonomiska samt att möjligheten att nå ut brett via facebook ses som goda. Det rådande 
Coronaläget har också spelat en stor roll.  
Dessutom engagerade sig styrelsen i en informationsinsats ”sms- aktiv mot brand” första advent om 
behovet av provning brandvarnare samt uppmaning till batteribyte.  



Rådigt ingripande 
 
Under året har Brandskyddsföreningen inte delat ut rådigt ingripande. Förslag har varit uppe men 
inget beslut tagits. Har funnits personer i länet som varit kvalificerade för medalj och diplom. Dock 
ser vi fram mot nästa år om några fall kan komma att uppmärksammas och uppvaktas. BF 
Gävleborg anser att det är viktigt att uppmärksamma insatser av detta slag i länet. 

Årsmöte 2020 
Årsmötet genomfördes för första gången digitalt via Teams p g a det rådande pandemiläget. 
Årsmötet genomfördes den 29 maj. Trots att inte några medlemmar hörsammat inbjudan till 
årsmötet genomfördes det i trevlig och gemytlig digital anda.  
Inget förslag till stipendiat enligt Rohléns minne hade kommit in till styrelsen varför ingen 
utdelning skedde 2020. 
 
Brandskyddsföreningen Mitt Utbildning AB 

Till föreningen finns ett utbildningsbolag vars uppgift är att sälja brandskyddsutbildningar av olika 
slag. Aktiebolagets ev. avkastning går tillbaka in i föreningen att användas för ideella ändamål. 
Medlen användes till bl a medlemsvård och kampanjer.  
BF Mitt Utbildning AB har förutom Brandskyddsföreningen i Gävleborg även Jämtland, Dalarna, 
Uppland och Västmanland som ägare. På grund av det besvärliga läget ställde BF Mitt snabbt om 
till möjlighet att erbjuda och köra digitala utbildningar, vilket man lyckats förvånansvärt bra med. 
Ett 0-resultat förväntas vilket innebär att det inte blir någon utdelning, men ett klart förbättrat 
resultat mot 2019. Föreningarna fick p g a olika omständigheter under året bidra med 
aktieägartillskott till BF Mitt AB. I samband med detta beslutade Uppsalaföreningen att begära 
utträde som delägare. Det innebär att inför 2021 ägs BF Mitt utbildning AB av Gävleborgs, 
Dalarnas, Västmanlands och Jämtlands föreningarna. 
  

Utbildningar  
Brandskyddsföreningen erbjuder självskydds- och uppdragsutbildningar av olika slag med syfte att 
nå ett brandsäkrare Sverige. Utbildningarna genomförs i samverkan med länets räddningstjänster. 
Finansieras av medel från MSB för ideella satsningar. Nedan redovisas Brandskyddsföreningen 
Gävleborgs plan och genomförda utbildningar.  

Självskyddsutbildning - Upp i rök  
Utbildningen Upp i rök som vänder sig till högstadieelever har trots läget genomförts till 1093 
högstadieelever. Utbildningen är kostnadsfri för skolan och räddningstjänsten erhåller viss 
ersättning från BF Gävleborg. Självskyddsmedel kommer från MSB till Brandskyddsföreningen. 
Utbildare under året har varit instruktörer vid räddningstjänster. För 2020 är det framförallt  
Gästrike rtj och i viss mån i Ljusdals rtj som kört utbildningar i sina närområpden/kommuner. På 
andra ställen avstod man att genomföra utbildningar p g a rådande pandemi. 

Uppdragsutbildningar – riktade utbildningar mot utsatta grupper i samhället 
BF Gävleborg hade planerat att under hösten 2020 genomföra typ KUB-hembesök till riskutsatta 
grupper.  



Planerna var långt framskridna tillsammans med Gavlegårdarna och Gästrike 
räddningstjänstförbund. Tyvärr var föreningen tvingad att ställa in detta projekt och har flyttat fram 
projektet till 2021, med förhoppning att kunna genomföra det då. 
 

Övrigt 
Föreningens styrelse har under året antagit en placeringsstrategi gällande de finansiella medel som 
finns i föreningen. Syftet är en långsiktig och hållbara placeringar för föreningens långsiktiga 
verksamhet. 
 
Föreningen har också bidragit med ekonomiska medel till BF Mitt under ett onormalt år för en 
fortsatt positiv utveckling och verksamhet för utbildningsbolaget med målet om ett brandsäkrare 
Sverige.   
 

 
                                     
 
 
 
 
För Brandskyddsföreningen Gävleborg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krister Ängalid, ordförande  Jürgen Lorenz, v ordförande 
 
 
Ceclia Öhlén    Tony Hedin 
 
 
Marcus Lundgren   Daniel Persson 
 
 
Kenneth Eriksson    
 
 
  



 
Resultat och ställning 
 
Resultatet av föreningens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång, 
framgår i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 
 
Förslag till vinstdisposition 
 
Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel 
 
Balanserade vinstmedel    1 571 946   
 
Årets förlust          29 360  
                          1 542 586 
      
 
Styrelsen föreslår att resultatet överförs i ny räkning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultaträkning 
2020-12-31  2019-12-31 

 
Rörelsens intäkter mm 
Medlemsavgifter    40 544     25 232 
Bidrag     37 822     29 112  
Uppdragsutbildningar    41 181   122 540 
    
 
Summa intäkter                       119 547  176 884  
 
Rörelsens kostnader 
Uppdragsutbildningar    33 040   82 500 
VLO-kostnader    51 620   41 467 
Adm. kostnader    14 984   14 284 
Kampanjer          8 110                 55 831 
Styrelsen              0   24 627  
Representation      8 436   12 105 
Bankavgifter       1 000     1 000  
Övriga kostnader    33 547   38 309  
 
Summa rörelsens kostnader                                        150 737                       270 132 
 
Rörelseresultat                        -31 190                      -93 248  
 
Resultat från finansiella poster 
Utdelning aktier dotterföretag            
Uppskrivning fonder      1 830                                  204 
Nedskrivning fonder                
Summa resultat från finansiella poster    1 830   204 
 
Resultat efter finansiella poster                      -29 360  -93 044 
 
Årets resultat                       -29 360  -93 044 
 
 
 
 
 
 
 
 



Balansräkning 
   Not 2020-12-31   2019-12-31 
 
TILLGÅNGAR 
 
Anläggningstillgångar 
Finansiella anläggningstillgångar 
Kvotandelar i intressebolag (3000 st) Not 1  100 000    100 000 
Ägartillskott                                                                    460 000   150 000             
Summa anläggningstillgångar   560 000    250 000 
 
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter    41 181             0 
   
 
Omsättningstillgångar 
Kassa och Bank  Not 2              583 482                     1 084 849 
Fonder och värdepapper  Not 3              390 963           325 038 
Summa omsättningstillgångar                        974 445                     1 409 887 
 
SUMMA TILLGÅNGAR                     1 575 626                     1 659 887 
 
Eget kapital 
Fritt eget kapital 
Balanserade vinstmedel                      1 571 946                     1 664 990 
Årets resultat     - 29 360                       - 93 044  
Summa eget kapital                      1 542 586                     1 571 946  
 
Kortfristiga skulder 
Övriga skulder      33 040      87 941 
Summa kortfristiga skulder     33 040   87 941   
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH  
SKULDER                      1 575 626                    1 659 887  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Noter       
       
 Redovisningsprinciper     
       
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen 
och god redovisningssed. Om inte annat framgår, är principerna oförändrade i jämförelse med 
föregående år.       

        
Fordringar       

        
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. 
        
Not 1 Kvotandelar i intressebolag Org nr Säte Antal 

kvotandelar 
Bokfört 
värde 

Direkt ägda 556560-5069 Gävle 3000 100000 
Brandskyddsföreningen     
Mitt Utbildning AB     
     
Andelar av eget kapital i     
Brandskyddsföreningen Mitt     
Utbildning AB    375 512 

 
Not 2 Bank  
Konto Saldo 201231 
LF Rörelsekonto företag    583 482 
LF Aktielikvid    390 963      
Saldo Bank    974 445 

 
Not 3 Innehav av fonder avs år 
2020 

   

Fonder Anskaffningsvärde Marknadsvärde 
191231 

Marknadsvärde 
201231 

LF Kort Räntefond 312 436 325 038 0 * 
* I avvaktan på fondbyte har 
värdet per 2020-12-22 överförts 
till rörelsekontot LF Bank 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



Revisionsberättelse 
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