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Organisation
Den 2 juni 2010 utsåg Unesco; FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur, Vänerskärgården
med Kinnekulle till biosfärområde. Vi fick därmed i uppdrag att bidra till en hållbar utveckling
genom att hitta lokala lösningar på globala utmaningar. Olika aktörer i biosfärområdet bidrar till
arbetet och föreningen Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle koordinerar arbetet. Vår
verksamhet engagerar många olika människor, organisationer och näringar. Genom att använda de
goda exemplens makt inspirerar vi till en utveckling som är långsiktigt hållbar, där ekologisk,
ekonomisk och social välfärd är i fokus.
Styrelsen
Kommunerna Lidköping, Götene och Mariestad har var sin ledamot och ersättare i styrelsen.
Länsstyrelsen har en ledamot och ersättare. Övriga ledamöter är valda på årsmötet.
Styrelsen har under året bestått av följande ordinarie ledamöter: Katarina Sundberg (ordförande),
Susanne Andersson, Rune Skogsberg, Frida Nilsson, Jörel Holmberg, Jonas Krantz, Ulla Knutsson,
Agneta Larsson och Sofia Svensson.
Ersättare har varit Åsa Karlsson, Ida Ekeroth Clausson/Janne Jansson, Linda Nieuwenhuizen, Jan
Bertilsson, Lars Ålstam, Eva Gustavsson, Josefina Guttman samt Petter Nordgren.
En plats som ersättare från Länsstyrelsen har varit vakant.
Arbetsutskottet har bestått av Katarina Sundberg och kommunernas ledamöter Susanne
Andersson, Frida Nilsson och Rune Skogsberg.
Styrelsen har under året haft fyra ordinarie möten, ett konstituerande möte och två möten där
särskilda ärenden har tagits upp för beslut. Arbetsutskottet har haft fyra ordinarie möten och ett
möte där särskilt ärenden har tagits upp för beslut.
Valberedning och revisorer
Valberedningen har efter årsmötet 12 april bestått av Benny Jansson (sammankallande) och Juliane
Thorin. Revisorer valda på årsmötet 12 april har varit Olof Jansson och Lars Sylvén och som
ersättare Lisbeth Nysten-Persson.
Biosfärkontor
Maria Gustavsson har avslutat sin tjänst som koordinator på Biosfärkontoret och Helena Torsell
har i april börjat som ny koordinator. Under året har Maria Gustavsson arbetat 30% (210101210430), Helena Torsell 50% från och med 210419 samt Sofia Guldbrand 100%. Biosfärkontoret
finns i Medborgarkontoret, kommunhuset Mariestad.
Medlemmar

Föreningen har under året haft 82 medlemmar inklusive de tre kommunerna Götene, Lidköping
och Mariestad. Länsförsäkringar Skaraborg och Kinnekulle Energi är GULLD-medlemmar.
Årsmöte

Årsmötet hölls den 12 april, även detta år digitalt på grund av Coronapandemin.
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Verksamhet under året
Året har inneburit så väl ordinarie verksamhet som en rad olika aktiviteter och projekt.
Biosfärområdets 10-årsfirande har fortsatt genom att arrangera en digital biosfärkonferens samt
genom förskolor och barns engagemang. Unescos tioårsutvärdering har blivit godkänd under
hösten. Coronapandemin har påverkat verksamheten som i många sammanhang har fått ställa om
till digitala lösningar.

Biosfärkonferens 2 juni
Konferensen uppmärksammade både biosfärdagen och att Unesco Biosfärområde
Vänderskärgården med Kinnekulle har fyllt 10 år. Det gjorde vi redan 2020 men p.g.a pandemin så
flyttades firandet fram till 2021. På konferensen uppmärksammades också att MAB - Man and
Biosphere Progamme fyllde 50 år. Vid konferensen lyftes olika exempel från modellområdet för
hållbar utveckling. Ett 70-tal personer var med digitalt från lokalområdet och andra delar av
Sverige!

Mål: Sprida kunskap och stärka ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster och biologisk mångfald är grunden för allt liv. Det värdefulla natur- och
kulturlandskapet i biosfärområdet är en av anledningarna till att vi är ett biosfärområde. Vi sprider
kunskap om naturvärden och om hur vi människor på ett hållbart sätt använder de olika
ekosystemtjänsterna. Genom detta kan vi exempelvis stärka ekosystemtjänster och få dem att öka i
omfattning.

Projekt: Riktlinjer för ändamålsenlig kommunikation med privata trädgårdsägare om
Sveriges nya riskklassificering av främmande arter.
Projektet drivs av Sveriges Lantbruksuniversitet med tre biosfärområden som testarenor. Syftet är
att ta fram riktlinjer för ändamålsenlig kommunikation med privata trädgårdsägare om Sveriges nya
riskklassificering av främmande arter. Invasion av främmande arter utgör ett av de största hoten
mot den biologiska mångfalden och privata trädgårdar är en inkörsport. Under året har resultat
från de intervjuer och enkäter som genomfördes 2020 sammanställts. Projektet avslutas 30 april
2022.
Projekt: Naturnytta i biosfärområdet
Syftet med projektet är att öka kunskapen hos biosfärkommunernas
politiker, tjänstepersoner och hos exploatörer som verkar i
området. Projektet pågår till och med 2022 och ska bidra till att nya
samverkansinsatser med långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete
mellan deltagande kommuner kan utvecklas. Ekosystemtjänster,
landskapsekologi, grön infrastruktur och samverkan är centrala delar.
Biosfärkontoret samordnar arbetet. Statliga bidrag till lokala
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naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av projektet. Under året har
projektgruppsplanering skett, samt att två utbildningstillfällen ledda av Sweco har genomförts. Ett
av dessa med målgruppen politiker, det andra tillfället riktade sig till tjänstepersoner,
biosfärambassadörer och naturskyddsföreningar i de tre kommunerna. På grund av pandemin
samlades man i mindre sällskap i konferensrum i de olika kommunerna med digital
utbildningsledning på distans.
Projekt Översikt av blå och grön infrastruktur i Biosfärområde Vänerskärgården med
Kinnekulle
Under året har arbetet med att ta fram en översiktlig analys över den blå- och gröna
infrastrukturen i biosfärområdet påbörjats. Syftet är bland annat att se olika naturområdens
betydelse för helheten i landskapet och på så sätt enklare kunna göra avvägningar och
ställningstaganden vid exempelvis byggande av nya bostäder. Främst är det kommunerna som
kommer att ha nytta av analysen i sitt arbete med detaljplaner, friluftsplaner och liknande. I
projektet ingår även utveckling av ett verktyg kopplat till analysen. Projektet kopplar an till den
gröna infrastrukturplan som är framtagen av Länsstyrelsen Västra Götalands län.
Projektet är ett samarbete mellan Mariestad-, Lidköping- och Götene kommuner, Biosfärområdet
Vänerskärgården med Kinnekulle och Högskolan i Skövde och arbetet pågår från april 2021 till
december 2022. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för
genomförandet.
Projekt: Biologisk mångfald i trädgården
Projektet drivs av Stadsnära lantgård i Lidköping i samverkan med trädgårdsföreningen,
studiefrämjandet, Lidköpings naturskyddsförening och biosfärföreningen. Biosfärkontorets insats
är att anordna en aktivitet för att uppmärksamma vikten av pollinerande insekter i form av
tävlingen ”bästa pollinerarträdgården” 2022 och 2023. Projektet pågår under tre år och
medfinansieras via Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA).
Förskolorna i Lidköping och Götene har
byggt insektshotell och förskolorna i
Mariestad har skapat hållbart pynt som visats
i staden
För att uppmärksamma att biosfärområdet fyllde tio
år 2020 bjöds förskolor i Lidköping och Götene
kommunområden in av Biosfärföreningen att under
2021 bygga insektshotell, vilka sattes upp i
Stadsträdgården i Lidköping och på olika platser i
Götene. I Mariestad gjordes samma aktivitet 2020.
Aktiviteterna tog tillvara på barnens kreativitet,
bidrog till utvecklad samarbetsförmåga och ökad
kunskap om vikten av biologisk mångfald. 50 nya
insektshotell finns runtom i biosfärområdet.
Barnen på förskolorna i Mariestads kommun har skapat pynt till påskris, och julgranar med temat
”Framtidens jord” av nerbrytningsbart material. Dessa visades i Esplanaden i Mariestad. samarbete
mellan förskolorna, Tillväxt Mariestad, Vänerenergi, kommunens arbetsmarknadsenhet, Lions och
biosfärföreningen.
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Naturnyttanätverket
Naturnyttanätverket samlar tjänstepersoner från biosfärområdets kommuner, Länsstyrelsen
Västra Götaland och ideella representanter från Naturskyddsföreningen. Gemensamt är att de
som ingår i nätverket har ett intresse av ekosystemtjänster i biosfärområdet. Under året har
gruppen träffats fysiskt tre gånger. En arbetsgrupp inom nätverket tog fram ansökan vad gäller
projektet ”Översikt av blå- och grön infrastruktur i Biosfärområde Vänerskärgården med
Kinnekulle” som redovisas ovan.

Mål: Öka möjligheterna för en enkel hållbar vardag
För vår planets framtid spelar våra vanor och beteenden en stor roll. Vi vill sprida kunskap om hållbarhet
och om smarta sätt att göra bra val när det gäller konsumtion samt visa på goda exempel. I vårt
biosfärområde kan vi ta fram och testa nya modeller för att på ett lätt sätt vara klimatsmart i vardagen,
både hemma, i skolan och på jobbet.

Projekt: Viable Cities – Klimatneutrala Mariestad
Mariestads är sedan september 2021 en av 23 svenska städer som tillsammans med "Viable Cities"
och fyra myndigheter arbetar för att bli klimatneutrala och hållbara städer. Syftet med Viable
Cities är att testa nya arbetssätt, nya lösningar och att lära av varandra. Det handlar om insatser
som är bra för företagen, medborgarna och samhällsekonomin- samt för klimatet. I Mariestad
kommer man till exempel att testa delningstjänster för fordon och Biosfärförenings roll i arbetet
är bland annat att jobba med medborgardialog åren 2021-2024.
Biosfärutmaningen
Under året har diskussioner förts i det nationella Biosfärrådet kring att göra biosfärutmaningen till
en nationell angelägenhet, det arbetet fortsätter under 2022. Utifrån det har inte någon lokal
biosfärutmaning genomförts i biosfärområdet.
Miniambassadörer
Tillsammans med Platåbergens Geopark har Biosfärkontoret uppdaterat materialet för
miniambassadörerna som vänder sig till pedagoger och 5-6-åringar i biosfärområdet. Materialet
finns på https://vanerkulle.org/om-biosfaromrade/biosfarambassadorer/utbilda-miniambassadorer/
Alla förskoleverksamheter har också fått en tryckt version av utbildningen och den pedagogiska
platsen Spektrum i Götene har några exemplar. Dialog har under året förts med ansvariga för
förskoleverksamheter i biosfärområdet, för spridning av det nya konceptet. Familjedagsaktivitet
genomfördes vid Råbäcks hamn för lansering på LONA-dagen tillsammans med Platåbergens
Geopark.
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Här finns liv med Superkraftsspelet och Kartspelet
Superkraftsspelet sprider kunskap om ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Det finns utmed
en promenadslinga vid Läckö slott samt som roll-up, broschyr och det ingår i den nya
miniambassadörutbildningen. Även Kartspelet spelas med Här finns liv-appen som togs fram 2018.
Under året visades båda spelen, vilka sprider goda exempel och kunskap om Agenda 2030 och
Biosfärområdet, på Lundsbrunn Resort & Spa, Vänermuseet och Vadsbo museum.

Mål: Bidra till ett hållbart näringsliv
Det hållbara samhället är beroende av att företag jobbar med hållbarhet i sin produktion och vid
försäljning av varor och tjänster. Vi kan tillsammans med företag och andra aktörer bidra till att skapa
förutsättningar för hållbar affärs- och samhällsnytta. Det kan exempelvis vara genom att visa på goda
exempel, projekt inom olika branscher eller inom cirkulär ekonomi.

Projekt Hållbar besöksnäring i Vänerskärgården med Kinnekulle
Huvudfokus för projektet är att bidra till företagens affärsutveckling utmed den befintliga
biosfärleden. Tre digitala kunskapsträffar har genomförts med besöksnäringsföretag. Under
året har vandringsleden inventerats och uppdaterats med nya markeringar och ett nytt
skyltprogram.
Den nya websidan www.biosfarleden.se är
lanserad. Influencerkampanjer har genomförts
med inlägg och spridning främst på Instagram.
Facebook-kampanjer har också genomförts. En
ny logotyp har tagits fram i samråd med
besöksnäringsföretagen. En gemensam
kommunikationsplan för Biosfärföreningen,
Mariestads turism och Destination Läckö
Kinnekulle är framtagen. Projektet har även
tagit fram en broschyr för konkret hjälp för
besöksnäringsföretag när det kommer till
kommunikation om hållbarhet, Biosfärleden
och Biosfärområdet. Projektet har genererat
långsiktig hållbarhet genom att Biosfärleden nu
ingår i kommunernas skötselplaner samt att
det nu finns tydlig samverkan med
Västkuststiftelsen.
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Projekt Kommunikationsmodell Götenebostäder
56 st nya hyreslägenheter ska byggas i två nya sexvåningshus, på fastigheten Melonen 6 i
centrala Götene. Den slutliga utformningen av områdets nya utemiljö sker i kommunikation
med såväl boende i området som med Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med
Kinnekulle. Tanken är att hyresgästerna idéer och biosfärområdets intentioner kring
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ska medverka till designen av den nya kringbyggda
gården på fastigheten. Biosfärföreningen har fått 50 000 kr i bidrag från Grevillis Fond för att
ta fram en arbetsmodell för insatserna. De inledande processtegen togs 2021 i samverkan
mellan GöteneBostäder, Skanska och Biosfärföreningen.
Projektledning Off Season Art Gardening
Biosfärföreningen har varit projektledare för detta internationella EU-projekt 2018-2021,
vars slutrapport sändes in i augusti 2021. Projektets syfte var att bidra till en hållbar
platsutveckling. Inom projektet rymdes invånaraktiviteter, land art-installationer, utbyte
mellan konstnärer inom ämnen som platsidentitet och trädgård. Under 2021 genomfördes
en digital artists in residence-vecka, ett digitalt studiebesök, en digital slutkonferens samt
slutrapporteringen till Kreativa Europa. Lärdomarna är många. Slutresultaten visar på mer än
800 deltagare, projektet har nått 340 000 personer och det har fått gott betyg för
genomförande och redovisning. Projektpartners var Mariestads kommun, Ukmerge kommun,
Litauen, Sence of Place i Holland och Högskolan i Skövde. Kreativa Europa var
medfinansiärer. Mer om projektet och dess resultat: www.offseasonartgardening.com
Planering och samverkan inför stärkt biodiversitet utmed gångstråk i Götene
Biosfärföreningen och Götene kommun har tillsammans med ett lokalt företag planerat och
skrivit på en överenskommelse om samverkan kring en insats ämnad att stärka biologisk
mångfald på en väl vald plats. På grund av praktiska frågor har arbetet skjutits upp och
planeras att genomföras under 2022. Företaget är initiativtagare till satsningen, genom att de
tagit kontakt med Biosfärföreningen. De vill inte offentliggöra deras medverkan förrän
insatsen realiseras.
Logotyper för företag
Biosfärföreningen erbjuder företag i biosfärområdet som jobbar hållbart
och som är medlem i föreningen att använda biosfärområdets logotyper
för företag. Logotyperna har tack vare företagen nått 20 400 mottagare
via produkter och företagens sociala media och websidor under 2021.
Den nya ”Stolt del av”-logotypen togs fram i samverkan med
besöksnäringsföretag under året.
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Horisontellt mål: Stärka varumärket Unescos Biosfärområde
Vänerskärgården med Kinnekulle
Som ett av Unescos modellområden för hållbar utveckling behöver hela samhället vara med. Genom att
sprida kunskap till de som bor i biosfärområdet om Agenda 2030, de globala målen och om vår roll som
modellområde kan vi få fler att ta aktiva steg mot ökad hållbarhet. Vi stärker vårt varumärke genom
bland annat modern kommunikation, aktiva ambassadörer och samarbeten med andra aktörer.

Kommunikation
Kommunikation om biosfärområdet sker på flera olika sätt såsom sociala medier, hemsida, artiklar
i lokalpress, föreläsningar, nätverksträffar och personliga möten. På grund av Coronapandemin har
kommunikationen med föreläsningar och personliga möten varit färre än i vanliga fall.
Några axplock vad gäller kommunikation under året:
 Förskolebarn i Götene och Lidköpings kommuner har byggt insektshotell vilket har
uppmärksammats genom artiklar i NLT och lokala nättidningar. Götene kommun publicerade
information på sin hemsida.
 Biosfärkonferens på Biosfärdagen den 2 juni med cirka 70 deltagare. Artikel i
Mariestadstidningen.
 Här finns liv-utställningen har varit uppsatt på Lundsbrunn Resort & Spa, Vänermuseet i
Lidköping och Vadsbo museum i Mariestad.
 Två nyhetsbrev har sänts ut under året.
 Dacapo Mariestad efterfrågade och gavs en processdag av Biosfärkontoret för genomlysning
av deras utbildningarnar och hur de bidrar till Agenda 2030.
 Föredrag för FN-föreningen i Mariestad, medverkan vid Vänerdagen i fält i Lidköping och
under Hållbarhetsveckan i samverkan med Götene kommun.
 Svenska kyrkan och Biosfärföreningen samverkade med vandringen ”Pilgrims walk for future”
utmed en sträcka där Biosfärleden och Pilgrimsleden följs åt. Artikel i Mariestadstidningen.
 En forskare och studenter vid Karlstads Universitet togs emot av biosfärkontoret vid dagstur
till biosfärområdet.
 Nämdö i Stockholms skärgård undersöker möjligheterna att bli ett biosfärområde och
besökte oss under året.
 Aktiviteter med inlägg och fler följare på både Facebook och Instagram.
 Olika aktörer berättar om biosfärområdet vid sina aktiviteter så som till exempel Destination
Läckö Kinnekulle vid möte med Läckö Vänner.
Nytt material:





Häfte om Off Season Art Gardening på svenska och engelska.
Start- och delsträckesskyltar utmed Biosfärleden på svenska och engelska.
Ny layout på markeringarna av Biosfärleden.
Ny hemsida www.biosfarleden.se med utskrivbara pdf:er på svenska och engelska som
beskriver delsträckorna.
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Logotypen ”Stolt del av modellområdet”.
Bildbank, Biosfärleden.
Broschyr för besöksnäringsföretag i Biosfärområdet – tips om marknadsföring.
Gemensam kommunikationsstrategi för Destination Läckö Kinnekulle, Mariestads kommuns
turism och Biosfärföreningen.

Nätverk
Nätverk både inom och utom vårt biosfärområde är en viktig del för att lyckas med föreningens
uppdrag att koordinera verksamheten i biosfärområdet. Några axplock är:


Nätverk med Sveriges övriga sju biosfärområden genom digitala möten varje månad där
koordinatorerna deltar.



Kommunalråd, oppositionsråd, kommunchefer och biosfärföreningens arbetsutskott samt
koordinator har träffats vid två tillfällen under året för att diskutera gemensamma saker inom
biosfärområdet.



Naturnytta biosfär är ett nätverk med tjänstepersoner från kommunerna och länsstyrelsen
som jobbar med fysisk planering, ekologi, miljöfrågor och utveckling. Även
naturskyddsföreningen och biosfärkontoret är med i nätverket som har regelbundna möten
för att utbyta erfarenheter och ta fram gemensamma projekt och aktiviteter.



Götene kommun har en tjänstemannagrupp med fyra avstämningar per år med
Biosfärkontoret för ökade utbyten mellan varandra.



Samarbete med Platåbergens Geopark. Under 2021 var biosfärföreningen med när
utvärderarna från Unesco var på plats för sin bedömning av geoparken.

GULLD-fonden
Grevillis fond har beviljat 50 000 kronor till fonden. Ingen ansökan om medel kom in 2021 och
således har ingen utdelning ur fonden skett under året. En kommunikationsplan specifik för
GULLD-fonden har upprättats under 2021.
Biosfärambassadörer
Ambassadörerna har haft en gemensam träff under året. Några exempel på vad ambassadörerna
gör:





Skapar möten och bjuder in deltagare till hållbara aktiviteter.
Sprider biosfärinspiration genom broschyrer och i sociala media.
Berättar om biosfärområdet för företagskunder och andra i sina nätverk.
Delar med sig av erfarenheter och idéer till andra biosfärambassadörer och delar
omvärldsspaning till Biosfärkontoret.

Under året har en digital ambassadörsutbildning färdigställts i samarbete med
universitetsplattformen Dacapo Mariestad. Utbildningen utgör del ett av två för att bli
ambassadör. Del två omfattar dialog och kontakt med andra såsom ambassadörer, styrelsen i
biosfärföreningen och/eller personal på biosfärkontoret.

Verksamhetsberättelse 2021
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Projekt Min plats i biosfären
Min plats i biosfären var ett Formas-finansierat projekt där Biosfärföreningens roll har varit att
kommunicera resultat från forskning utförd i Biosfärområdet, om vilken roll kulturmiljön och de
kulturella ekosystemtjänsterna kulturarv och platsidentitet har för människors välbefinnande och
för hållbar landskapsförvaltning. Det har gjorts genom spridning av en skrift samt att
Biosfärföreningen under 2021 uppdaterat en film om projektet och marknadsfört
utomhusutställningen genom Facebook-kampanjer. Utställningen har visats i Lidköping, på
Kinnekulle och i Mariestad under sommaren 2021. Samverkan med Vänermuséet, Götene
kommun och Mariestads kommun har möjliggjort mervärden och marknadsföring av fler
aktiviteter på visningsplatserna, så som till exempel Africa Colls konstinstallationer ”Minnen av ett
hav” vid Stora stenbrottet på Kinnekulle.
Ansökan om Europa Direktkontor
Under hösten 2020 skickade biosfärföreningen in en ansökan om att bli Europa Direktkontor.
Ansökan beviljades inte.
Projektutveckling
Under året har olika projektidéer och samarbeten utvecklats. Bland annat:





Samverkan med Dacapo Mariestad och Globala skolan.
Projektansökan ”Hållplats ekosystemtjänster” har sänts till Formas, Göteborgs Universitet
står som sökande och Biosfärföreningen är partner i projektet.
En projektansökan till Leader Nordvästra Skaraborg har arbetas fram med namnet
”Hållbart liv i Biosfären”.
Biosfärföreningen tillsammans med övriga biosfärområden i Sverige och ett antal forskare
från olika universitet har under hösten ansökt hos Naturvårdsverket om projekt
”Biosfärområden som arenor för multifunktionella landskap - Lärande genom samverkan
och utvärdering”. Ansökan har gått vidare till steg 2.

Verksamhetsberättelse 2021
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Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle
802447-2782

RESULTATRÄKNING

2021

2020

2 195 460
-1 899 145

2 203 277
-2 092 875

296 315

110 402

0
0

0
-59

296 315

110 343

Övriga skatter

-1 093

-9 860

Årets resultat

295 222

100 483

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Not 1
Not 2

Resultat före finansnetto
Finansiella intäkter och kostnader:
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansnetto
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BALANSRÄKNING

2021-12-31

2020-12-31

690 436
0
53 550
1 489 786

721 863
0
55 143
1 192 538

Summa omsättningstillgångar

2 233 772

1 969 544

SUMMA TILLGÅNGAR

2 233 772

1 969 544

Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat

1 035 280
295 222

934 796
100 483

Summa eget kapital

1 330 502

1 035 279

0
37 773
1 093
297 820
436 584
130 000

0
58 096
3 092
234 140
529 868
109 069

903 270

934 265

2 233 772

1 969 544

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Banktillgodohavande
Kundfordringar
Skattefordringar
Förutbet. kostnader och upplupna intäkter

Not 3

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Moms skuld
Beräknad inkomstskatt
GULLD-fond
Upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter

Not 4
Not 5

Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET
KAPITAL
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Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle
802447-2782
Not 1 Verksamhets intäkter
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter
Till GULLD-fonden
Summa medlemsavgifter
Övriga intäkter
Göteborgs Universitet Min plats i biosfären
Övriga intäkter
Summa Övriga intäkter
Verksamhetsbidrag
Naturvårdsverket
Mariestad, Götene, Lidköping
Övriga erhållna verksamhets bidrag
Summa verksamhetsbidrag
Projektbidrag
Grevillis fond (Kommunikationsmodell)
John Hedins stiftelse (Ambassadör)
John Hedins stifelse (Mini)
Leader Norra Skaraborg (Hållbar besöksnäring)
Jordbruksverket (Hållbar besöksnäring)
Leader/Jordbruksverket (FS Mångfald)
Summa projektbidrag

Summa verksamhetens intäkter

2021

2020

39 100
-3 930
35 170

41 200
-4 120
37 080

51 900
139 700
191 600

230 600
265 082
495 682

450 000
858 648
5 353
1 314 001
5 000
57 169
278 485
314 035
654 689

2 195 460

400
852
30
1 283

000
257
821
078

5 123
9 500
368 465
4 348
387 436

2 203 276

Not 2 Verksamhetens kostnader
Biosfärkontoret
varav personalkostnad BIO
Styrelse
Ambassadör
Kostnader projekt och övrig verksamhet
Summa verksamhetens kostnader

970 472
700 988
64 750
850
863 073

1 161 639
653 583
45 250
5 124
880 862

1 899 145

2 092 875

Not 3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Mariestads kommun, Off Season Art Gardening
Mariestads kommun (finansiering även från Götene, Lidköping)*
Lidköpings kommun (Vänermuseet)
Mariestads kommun (Naturnytta)
Jordbruksverket/Leader (Hållbar besöksnäring)
Mariestads kommun, hyra kvartal 1 2022

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

858 648
22 910
588 951
19 277

39
852
11
17
271

600
257
000
885
796

1 489 786

1 192 538

21 085
19 283

20 977
18 707

Not 4 Upplupna kostnader
Källskatt
Upplupna arbetsgivaravgifter
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Upplupna semesterlöner inklusive arbetsgivaravgifter
Skatteverket preliminär skatt
Mariestads kommun
Götene kommun
Dotter & Döse
Facebook
Visma Sign
Mariestads kommun

5
3
344
10
31

631
187
916
821
250
156
90
165

Summa upplupna kostnader

436 584

7
3
468
10

864
187
312
821

529 868

Not 5 Förutbetalda intäkter
Min plats i biosfären
John Hedins fond (ambassadör)
John Hedins fond (Kunskapsaktivitet + EuroMAB)
Grevilli fond (Kommunikationsmodell GöteneBostäder)

Summa förutbetalda intäkter

51 900
57 169
85 000
45 000

0

130 000

109 069
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