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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
RIKSSTYRELSEN

Vid utgången av verksamhetsåret 2020 hade Caravan Club of Sweden 29 129 

medlemsfamiljer, en ökning med 683 medlemmar jämfört med år 2019. 

År 2020 präglades av att vår organisation inte kunde delta 
i några mässor och att inga träffar kunde genomföras. På 
grund av pandemin tvingades vi alltså ställa om verksam-
heten totalt. Normalt lägger vi stort engagemang i både 
medlemsvärvning och medlemsvård när vi medverkar på 
mässor. Trots att det inte blev så i år fick Carvan Club alltså 
en medlemsökning. Det kan till stor del bero på att svenska 
folket hemestrade och upptäckte tjusningen med camping.

WEBBSHOPEN har fått in ett antal nyheter, bland 
annat profiländringar med neutralare kläder och en hel del 
nytt material. Vi har också marknadsfört vårt sortiment på 
sociala medier genom tävlingar och priser från webbsho-
pen, vilket vi tror ökar intresset för våra varor. I december 
arrangerade vi en adventskalender där medlemmarna varje 
dag kunde vinna priser bland annat från webbshopen.

Tävlingen lockade många deltagare och blev mycket 
uppskattad.

FRITIDSMAGASINET CARAVAN  Under året 
har tidningen pandemianpassats med hemester i fokus. 
Det har handlat om semestertips och förslag på resrutter 
anpassade för campare i husvagn och husbil. Vi började 
också med artikelserien Campingskolan, som innehåller 
tips och information till alla som är ute och rör på sig med 
fritidsfordon. Campingskolan, som vänder sig till både 
gamla och nya medlemmar, tar upp allt från checklistor 
inför sommarresor till hur man ska hantera gas, vatten osv.

REPRESENTANTSKAPSMÖTE 2020 års repre-
sentantskapsmöte hölls den 13 juni digitalt, via Teams. 
Då var många medlemmar fortfarande ovana vid digitala 
möten, men förhandlingarna genomfördes på ett bra sätt 
och vi kunde med det lägga år 2019 till handlingarna. 
Då Caravan Clubs medlemmar och verksamhet finns i 
hela landet har vi sparat både tid och pengar med digitala 
möten, även om de flesta föredrar fysiska möten för att få 
träffas och umgås.

NORDISK TRÄFF 2020 Den nordiska träffen NCT 
2020 skulle arrangeras i Kuopio i Finland, men på grund 
av corona flyttades den till 2021, men på samma plats. 
Kuopio ligger i en fantastiskt vacker del av Finland, väl 
värd ett besök.

FICC 2021 Liksom de flesta träffar som planerats för 
2020 blev också FICC-träffen i Rom inställd. Nästa FICC 
blir i stället, som tidigare planerat, i spanska A Guarda 
2021.

EKONOMISKT RESULTAT Caravan Club of 
Swedens ekonomiska resultat för verksamhetsåret 2020 
ger ett överskott på 3 427 516 kronor. Föreningen har 
under en tid arbetat med att förbättra många flöden genom 
digitalisering samtidigt som vi sett över en del övriga 
kostnader med positivt resultat. Andra orsaker till det goda 
resultatet finns i att vi klarade oss bra genom pandemin 
samtidigt som vi ställde in en del arrangemang som skulle 
inneburit kostnader, bland annat Elmia och några andra 
mässor.
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TANDÅDALEN behåller sin popularitet. Under det 
senaste året har campingen uppgraderat fiberutbyggna-
den, som nu håller mycket hög klass. En så stor camping 
kräver hög datakapacitet när många gäster är på plats 
samtidigt vid tex storhelger. Nu slipper medlemmarna 
lägga energi på att hitta egna lösningar för att hämta hem 
den surfmängd de behöver. Under 2020 såg vi en märkbar 
ökning av gäster, bland annat beroende på att Skistar gör 
stora satsningar på sommaraktiviteter och att intresset för 
friluftsliv ökar.

NORRVIKENS CAMPING  hade fullbokade sä-
songsplatser och högt tryck. Efter utbyggnad av ställplat-
ser i anslutningen till campingen har dessa också varit ett 
populärt besöksmål.

STURKÖ CAMPING väljs av många för närheten 
till havet och Blekinges oexploaterade skärgård. Det 
vackra landskapet på ön och i omgivningen lämpar sig 
för många olika aktiviteter, som till exempel vattensport, 
cykling och vandring.

 
STRATEGI- OCH VERKSAMHETSPLANER 
Caravan Club arbetar löpande med strategi- och verksam-
hetsplaner. Organisationen är på många områden inne i en 
förändringsprocess som kräver att de framtida planerna 
alltid är aktuella och att vi är öppna för förnyelse.

PARTNERPROGRAM Sedan några år tillbaka har 
Caravan Club uppgraderat partnerprogrammet och fått in 
flera nya samarbetspartner. Många företag ser nyttan med 
att samarbeta med Caravan Club och alla våra medlem-
mar. Extra mycket talar för oss nu när campingtrenden 
är stark. Under pandemin har camping stärkts som ett 
alternativt semesterboende och allt talar för att intresset 
fortsätter att öka.

Riksstyrelsen tackar alla som är med och gör Caravan 
Club of Sweden till vad den är. Det innefattar anställda, 
förtroendevalda, medlemmar och frivilliga krafter, som 
ställer upp inom alla tänkbara områden, och inte minst 
våra samarbetspartners. Riksstyrelsen för Caravan Club ser 
fram mot ett spännande 2021 med alla de utmaningar som 
väntar.

Tack för ett gott och framgångsrikt 2020.

För Caravan Club of Sweden

Börje Svärdström
Riksordförande
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EKONOMISK ÖVERSIKT 
Utveckling av företagets verksamhet och ställning (Kkr)   
 2020-12-31  2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Nettoomsättning 33 401  32 619 32 373 30 858 30 951 
Balansomslutning  41 955  37 655 33 646 34 650 33 833 
Resultat efter finansiella poster 3 497  957 381 889 116 
Soliditet, %  27 21 21 19 16 
Definitioner: se not 1

Förändring eget kapital 
 Balanserat Årets resultat Totalt
 resultat 

Ingående balans 2019-01-01 6 565 501 574 158 7 139 659 
Omföring resultat föregående år 574 158 -574 158 
Årets resultat   811 962 811 962 ___________ ___________ ___________
Utgående balans 2019-12-31 7 139 659 811 962 7 951 621
Omföring resultat föregående år 811 962 -811 962
Årets resultat   3 427 516 3 427 516 ___________ ___________ ___________
Utgående balans 2020-12-31 7 951 621 3 427 516 11 379 137

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
     Belopp i kr

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:  
balanserat resultat     7 951 621
årets resultat     3 427 516   ___________
Totalt     11 379 137

disponeras för  
balanseras i ny räkning     11 379 137   ___________
Summa      11 379 137

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING   
Belopp i kr N ot 2020-01-01- 2019-01-01- 
  2020-12-31 2019-12-31

Rörelsens intäkter 2, 3 
Nettoomsättning  33 401 241 32 619 451
Övriga rörelseintäkter  81 549 55 688

Rörelsens kostnader   
Råvaror och förnödenheter  -1 523 508 -1 582 440
Övriga externa kostnader  -20 355 406 -21 898 455
Personalkostnader 4 -6 176 769 -6 507 869 
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar  -1 540 745 -1 373 788   ___________ ___________
Rörelseresultat  3 886 362 1 312 587

Resultat från finansiella poster   
Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 5 566 9 009 
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -394 871 -364 530   ___________ ___________
Resultat efter finansiella poster  3 497 057 957 066 

Resultat före skatt  3 497 057 957 066 
Skatt på årets resultat 7 -69 541 -145 104   ___________ ___________
Årets resultat  3 427 516 811 962 
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BALANSRÄKNING
Belopp i kr N ot 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar   
Byggnader och mark 8 19 986 963 20 646 650
Inventarier, verktyg och installationer 9 4 259 406 3 579 798 
”Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar” 10 - 315 327   ___________ ___________
  24 246 369 24 541 775 
Finansiella anläggningstillgångar     
Uppskjuten skattefordran 11 253 994 323 535 
Andra långfristiga fordringar 12 83 100 182 700   ___________ ___________
  337 094 506 235 
  ___________ ___________
Summa anläggningstillgångar  24 583 463 25 048 010 

Omsättningstillgångar   
Varulager mm   
Råvaror och förnödenheter  594 044 535 625   ___________ ___________
  594 044 535 625 
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  1 299 034 952 958 
Övriga fordringar  393 867 905 805 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 1 613 708 908 319   ___________ ___________
  3 306 609 2 767 082 

Kassa och bank  13 470 791 9 304 839 
  ___________ ___________
Summa omsättningstillgångar  17 371 444 12 607 546 

  ___________ ___________
SUMMA TILLGÅNGAR  41 954 907 37 655 556 
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BALANSRÄKNING
Belopp i kr N ot 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital   
Fritt eget kapital   
Balanserat resultat  7 951 621 7 139 659  ___________ ___________
Årets resultat  3 427 516 811 962
  11 379 137 7 951 621  ___________ ___________
Summa eget kapital  11 379 137 7 951 621

Fonder   
Jubileumsfonden  200 000 200 000  ___________ ___________
  200 000 200 000
Långfristiga skulder 15  
Övriga skulder till kreditinstitut 14 8 947 250 9 311 250  ___________ ___________
   8 947 250 9 311 250

Kortfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut  548 000 615 000
Leverantörsskulder  1 381 505 1 607 511
Övriga skulder  365 599 430 936
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 19 133 416 17 539 238  ___________ ___________
  21 428 520 20 192 685
   ___________ ___________
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  41 954 907 37 655 556 
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH 
BOKSLUTSKOMMENTARER
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd  
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning 
som är sannolikt att de ekomomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på  
tillförlitligt sätt.
Nyttjanderätter och medlemsavgifter periodiseras enligt god redovisningssed över avtalsperioden.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och  
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för löpande 
underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade  
förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar År

Byggnader 10-50
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-20
Inventarier, verktyg och installationer 5-20

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. 
Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av 
flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på byggnader:
- Stomme 50 år
- Stomkompletteringar, innerväggar mm 30 år
- Installationer, värme, el, VVS, ventilation mm 25 år
- Yttre ytskikt, fasader, yttertak mm 20-30 år 
- Bodar/Skjul/förråd 30 år
- Inre ytskikt, maskinell utrustning mm 10-15 år



REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER 875000-5376

 12 CARAVAN CLUB OF SWEDEN ÅRSREDOVISNING 2020 

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk be-
aktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för 
inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.

Nyckeltal
Balansomslutning: Totala tillgångar

Soliditet: (Totalt eget kapital + 78.6 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar

Resultat efter finansiella poster.

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren
Nettoomsättning per rörelsegren (Kkr) 
  2020-01-01- 2019-01-01- 
  2020-12-31 2019-12-31 

Campingverksamhet  15 630 15 060
Medlemstidning  828 1 377 
Central förvaltning/medlemsverksamhet  15 270 15 522 
Övriga rörelseintäkter  1 755 716   ___________ ___________
Summa  33 483 32 675 

Not 3 Campingverksamhet (Kr)      
 Tandådalen Norrviken Sturkö Totalt 

Nettoomsättning 11 301 879 2 557 235 1 770 961 15 630 075
Varuinköp -636 826 -343 019 -217 390 -1 197 235
Driftskostnader -5 016 791 -959 494 -666 397 -6 642 682
Personalkostnader -2 571 674 -562 106 -318 296 -3 452 076
Avskrivningar -485 762 -227 745 -500 955 -1 214 462
Finansiella kostnader -135 661  -157 861 -293 522 ___________ ___________ ___________ ___________
Årets resultat 2 455 165 464 871 -89 938 2 830 098
 
Not 4 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda  2020-01-01- 2019-01-01-
  2020-12-31 2019-12-31

Män  3 4
Kvinnor  7 7  ___________ ___________
Totalt  10 11

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
  2020-01-01- 2019-01-01-
  2020-12-31 2019-12-31

Löner och andra ersättningar:  4 578 794 4 732 638
Sociala kostnader  1 498 208 1 574 897
(varav pensionskostnader)  164 926 178 782
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Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter 
  2020-01-01- 2019-01-01- 
  2020-12-31 2019-12-31 

Ränteintäkter, övriga  5 566 9 009  ___________ ___________
Summa  5 566 9 009 

Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter 
  2020-01-01- 2019-01-01- 
  2020-12-31 2019-12-31 
Ränteintäkter, övriga  -394 871 -364 530  ___________ ___________
Summa  -394 871 -364 530 

Not 7 Skatt på årets resultat 
  2020-01-01- 2019-01-01- 
  2020-12-31 2019-12-31 

Justering avseende tidigare år   3 760 
Uppskjuten skatt  -69 541 -148 864   ___________ ___________
Redovisad skatt  -69 541 -145 104 
 
  2020-01-01- 2019-01-01- 
  2020-12-31 2019-12-31 

Redovisat resultat före skatt  3 497 058 957 066 
Skatt beräknat enligt gällande skattesats koncern (21,4 %)  -748 371 -204 812
Skatteeffekt av ej skattepliktig verksamhet  685 049 74 067
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader  - -567
Bokföringsmässiga avskrivningar byggnader  -111 992 -119 091
Skattemässig avskrivning byggnader  105 773 105 773
Effekt av ändrad skattesats  - -4 234 
Justering avseende tidigare år pga ändrad beskattning  - 3 760   ___________ ___________
Summa redovisad skatt  -69 541 -145 104
 

Not 8 Byggnader och mark 
  2020-12-31 2019-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden    
- Vid årets början  29 159 034 25 599 649 
- Nyanskaffningar   3 559 385   ___________ ___________
Vid årets slut  29 159 034 29 159 034 
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Ackumulerade avskrivningar    
-Vid årets början  -8 512 384 -7 850 124
-Årets avskrivning  -659 687 -662 260  ___________ ___________
Vid årets slut  -9 172 071 -8 512 384

Redovisat värde vid årets slut  19 986 963 20 646 650 
Varav mark   
Ackumulerade anskaffningsvärden  953 400 953 400   ___________ ___________
Redovisat värde vid årets slut  953 400 953 400 

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer 
  2020-12-31 2019-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden    
-Vid årets början  12 334 836 10 843 186 
-Nyanskaffningar  1 560 667 1 491 650   ___________ ___________
  13 895 503 12 334 836

Ackumulerade avskrivningar    
-Vid årets början  -8 755 038 -8 043 510
-Årets avskrivning  -881 059 -711 528  ___________ ___________
  -9 636 097 -8 755 038  ___________ ___________
Redovisat värde vid årets slut  4 259 406 3 579 798 

Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar
  2020-12-31 2019-12-31 

Vid årets början  315 327 - 
Under året färdigställda tillgångar  -315 327 
Under året påbörjade tillgångar   315 327   ___________ ___________ 
Redovisat värde vid årets slut   315 327

Not 11 Uppskjuten skattefordran 
  2020-12-31 2019-12-31 

Ingående saldo  181 819 257 346 
Uppskjuten skattefordran inventarier  72 175 66 189   ___________ ___________
Utgående saldo  253 994 323 535 

Not 12 Andra långfristiga fordringar 
  2020-12-31 2019-12-31 

Lånefordringar på sektionerna  60 000 159 600 
Depositioner  23 100 23 100   ___________ ___________
Redovisat värde vid årets slut  83 100 182 700 
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Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
  2020-12-31 2019-12-31 

Förutbetalda portokostnader  155 905 139 732 
Förutbetalda hyres- och leasingkostnader  84 870 82 695 
Övriga förutbetalda kostnader  1 372 933 685 893   ___________ ___________
  1 613 708 908 320 

Not 14 Checkräkningskredit 
  2020-12-31 2019-12-31 

Beviljad kreditlimit  4 000 000 4 000 000 
Outnyttjad del  -4 000 000 -4 000 000   ___________ ___________
Utnyttjat kreditbelopp  - - 

Not 15 Övriga skulder till kreditinstitut 
  2020-12-31 2019-12-31 

Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen  548 000 615 000 
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen  2 192 000 2 460 000 
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen  6 755 250 6 851 250   ___________ ___________
  9 495 250 9 926 250 

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
  2020-12-31 2019-12-31 

Förutbetalda årsavgifter  12 543 300 11 366 190
Förutbetalda campingavgifter  5 159 057 4 762 972 
Övriga upplupna kostnader  1 431 058 1 410 076   ___________ ___________
  19 133 415 17 539 238 

Not 17 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser    
Ställda säkerheter  2020-12-31 2019-12-31 

För egna skulder och avsättningar    
Fastighetsinteckningar  15 832 000 15 832 000   ___________ ___________
Summa ställda säkerheter  15 832 000 15 832 000 
 

Not 18 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut    
 

Inga händelser av väsentlig natur har inträffat efter balansdagen.
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UNDERSKRIFTER
Riksstyrelsen tackar alla som är med och gör Caravan Club of Sweden till vad den är. Detta innefattar alla anställda, 
förtroendevalda, medlemmar och frivilliga krafter som ställer upp inom alla tänkbara områden, och inte minst våra 
samarbetspartners.
Tack för ett gott och framgångsrikt 2020.

För Caravan Club of Sweden

Örebro den 29 mars 2021

Börje Svärdström Lars Lindström

Stefan Aldevik Christel Christensen

Roger Hansson Christer Katus 

Therese Wiklund

Min revisionsberättelse har lämnats den 30 mars 2021.

Ernst & Young AB

Björn Bäckvall
Auktoriserad revisor 
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i Caravan Club of Sweden Riks
Org.nr. 875000-5376

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen Caravan Club 
of Sweden för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella 
ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella 
resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsre-
dovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller miss-
tag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verk-
samheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållan-
den som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att 
likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte 
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehål-
ler våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av sä-
kerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak-
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag 
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom: 
•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga fel-

aktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och in-
hämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls-
enliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken 
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan inne-
fatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga ute-
lämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens 
interna kontroll som har betydelse för vår revision för 
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss 
om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens uppskattning-
ar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 
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• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen an-
vänder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund 
i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsent-
liga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhäm-
tas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att en fören-
ing inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, struktu-
ren och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de underlig-
gande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iaktta-
gelser under revisionen, däribland de eventuella betydande 
brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens förvaltning av Caravan Club of 
Sweden för år 2020.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens leda-
möter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och där-
med vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revi-
sionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avse-
ende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen ga-
ranti för att en revision som utförs enligt god revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försum-
melser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot för-
eningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sve-
rige använder vi professionellt omdöme och har en profes-
sionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk-
ningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen 
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgär-
der som utförs baseras på vår professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden 
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhål-
landen som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Örebro den 30 mars 2021
Ernst & Young AB

Björn Bäckvall
Auktoriserad revisor
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ÅRET I KORTHET

TRAFIK, TEKNIK OCH 
TRYGGHET
n	 Rapport av Börje Svärdström

Årets kommittémedlemmar har varit:
•  Arne Björklund, sammankallande
•  Johan Dali •  Jan-Ove Eriksson
•  Björn Söderberg • Mats Berndtzon
• Börje Svärdström 

Gruppen för trafik har under 2020 inte kunnat genomföra 
några träffar. Just när pandemin bröt ut planerades för upp-
start av gruppen med nya ambitioner att mera aktivt be-
driva trafiksäkerhetsarbete.

Målsättningen var och är att informera kring trafiksäker-
hetsarbete, avrostning med manöverkörning, vikter och 
körkortsregler. Genom gruppen har Caravan Club också 
verkat för att få en förändring på reglerna för överlast när 
det gäller husvagnar och husbilar. Efter omfattande på-
tryckningar gick kraven igenom och från 1 januari 2021 
gäller nya regler. Överlast beräknas nu i procent av fordo-
nets totalvikt och inte som tidigare på lastkapaciteten.

Caravan Clubs tidigare utgivna Campingguide har omar-
betats och anpassats efter de förändringar som skett under 
ett antal år. Guiden är inte riktigt sammanställd än, men 
förhoppningsvis blir den klar för publicering under först 
halvåret 2021. n

WEBB OCH IT
n	 Rapport av Christer Katus

Webbsidan flyttade under 2020 till nytt webhotell för att 
få utökade möjligheter att justera prestandan för vår webb-
sida caravanclub.se. Vidare har vi under 2020 fortsatt med 
löpande förändringar av webbsidan och olika funktioner. 
Webbshop, Aktiviteter, Webbutbildning är några områden 
där vi genomfört förändringar. Sektionernas startsidor är en 
annan åtgärd där man nu kan se startsidan för alla sektioner 
utan inloggning.  

Vi har också förändrat avtalet för frakt, kommit i mål med 
betallösning för webbshoppen samt lagt upp en lista för be-
ställning av GiveAways. 

 
Digitaliseringen fick en skjuts under 2020 när pandemin 

slog till och fokus under året har legat mycket på att skapa 
guider och assistera med att ha möten på distans. RS ge-
nomförde i stort alla sina möten via Teams med några få 
undantag och även RP genomfördes på distans. 

Vi har också fortsatt med vårt mål att förnya och förenkla 
administrationen för kansliet och har under året avvecklat 
den server vi hade där till fördel för molnbaserade lösning-
ar. n



RAPPORTER 875000-5376

 22 CARAVAN CLUB OF SWEDEN ÅRSREDOVISNING 2020 

GOLF
n	 Rapport av av Göran Aspenberg 

Årets kommittémedlemmar har varit:
•  42189 Göran Aspenberg, sammankallande
•  72016 Margareta Kindbom
•  77027 Ing-Lill Johansson 
•  97502 Per Persson
• 56632 Einar Fridén

Från årsmötet 4 augusti
•  72016 Margareta Kindbom
•  97502 Per Persson
• 56632 Einar Fridén
• 109286 Britt-Marie Jhag Åberg
• 106474Benny Johansson

 
Kommittén har under året haft möte i Borås samt två möten 
via Skype där riktlinjer för RM 2020 diskuterades i juni 
samt under september månad där bl.a. riktlinjer för RM 
2021 diskuterades. 

På detta möte beslutades att 2021 års RM skall spelas på 
Borås GK.  

RM är den enda tävlingen som kommittén ansvarar för 
medan alla andra tävlingar arrangeras av medlemmar ut-
anför kommittén även om kommittémedlemmar stöttar om 
det behövs. 

Detta år har inte varit som tidigare år utan styrts av vad 
folkhälsomyndighetens beslut vad gäller Covid-19.  

Max 50 spelare per tävling under året. 
Alla tävlingar på våren ställdes in, den första att anordnas 

var Sommargolfen på Kungälv Kode. 
 

2020-ÅRS GOLFTÄVLINGAR:  
Påskagolf  Kumla GK inställt
Påskagolf  Herrljunga GK  ställdes in 
Caravanparet  Tönnersjö GK   flytt till sept 25 par 
Caravanparet  Vassunda GK   flytt till sept 25 par 

Försommargolf Vinbergs GK   flytt till aug 46 spelare 
Riksmästerskap Borås GK  50 spelare 
Höstgolf   Abbekås 30 spelare 
Spaniengolf   Aguilon Golf   inställt 
• Tävlingsresultat finns på vår hemsida. 

 Kommitté Golf vill tacka alla som under 2020 deltagit i 
våra tävlingar, spelare såväl som ledare samt de 8 golfklub-
bar som ställt sin bana till vårt förfogande. 

 Planering för 2021 är redan igång och tävlingsprogram-
met kommer att presenteras på den nya hemsidan och i för-
sta numret av Fritidsmagasinet Caravan 2021.  n
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CAMPINGGRUPPEN
n	 Rapport av Therese Wiklund

Under året påbörjades arbetet med Campingruppen. En 
grupp som består av:

• Therese Wiklund Riksstyrelsen (sammankallande) 
• Carl Magnus Carlsson Dalasektionen  
• Christel Christensen Riksstyrelsen  
• Lennart Nielsen Skaraborgsektionen  
• Stefan Strömberg Smålandsektionen 
• Kent Sundelin Örebrosektionen 
• Annelie Svensson Norrvikens camping 
• Jörgen Svensson Sturkö camping 

Kommittén har under året haft 2 teamsmöten. 
Campingkommittén har börjat att återskapa den ”gamla” 

campinghandboken. Denna skall vara ett stöd för camping-
arnas förvaltningskommittéer samt sektionsstyrelser och 
skall innehålla övergripande information utan för mycket 
detaljer. Handboken skall vara webb baserad och innehålla 
länkar till författningssamlingar samt lagar eller en specifik 
hemsida där det finns mer information att läsa. 

Vidare diskuterades det att skapa en webbutbildning till 
förvaltningskommittéer för att säkerställa att alla har sam-
ma kunskapsnivå.  

Kommittén arbetar för närvarande med följande kapitel: 
Livsmedel/Restaurang och Gasol. 
Personal/funktionärer, reception, butik, ekonomi och so-

ciala medier. 
Brand, arbetsmiljö och miljö. 
Bygg, el, VVS underhåll och städ. 
IT, säkerhet, markytor, platser och maskiner. 
Kommittén har som målsättning att ta fram ett förslag till 

campinghandbok tills kommande årsmöte.  n

CARAMBA
n	 Rapport av Johan Dali.

Flertalet av tävlingar var inställda pga. rådande omständig-
heter. 2 tävlingar genomfördes: 
• 22 augusti årets första Caramba tävling i Säve, Göteborg
• 3 oktober var avslutningen i Öggestorp
Caramba står för Caravan club Avancerade Manöverbana.
Det finns Herrklass, Damklass och Juniorklass upp till 25 
års ålder. n
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NCT/NCR 2020
n	 Rapport av Lasse Lindström och Christel Christensen

Året började med ett NCR möte i Helsingfors den 1/2–
2020. Planeringen för årets NCT träff i Kuopio var i full 
gång. Broschyrer upptryckta bokningssidan klar sedan 
hände Covid-19.

NCT träffen ställdes in i mars. NCR hade Teams möte 
2020-07-07 där man bland annat bestämde att flytta fram 
NCT träffarna 1 år. NCT träffen 2021 är planerad i Kuopio.

Det förrättades också val till President och vice president 
för mandattiden 2020–2022.

Börje Svärdström valdes till president och Kenneth 
Björkskog till vice president. 

En arbetsgrupp med representanter från de lika organi-
sationerna är tillsatt och kommit en bit på väg med sitt ar-
bete. För närvarande har våra tre organisationer 110 000 
medlemsfamiljer vilket betyder ca 275 000 människor som 
finns inom organisationerna. 

Att vi är så mycket folk som har intresse av att besöka oli-
ka aktiviteter detta utgör en mycket viktig del i besöksnä-
ringen och kulturnäringen. Finns olika undersökningar som 
visar olika summar som läggs ut i samband med vistelser 
ex. ställplatser och campingar. Beräkningen är ca 1040 Skr 
per person och dag i Sverige räknas med att de som stannar 
på ställplatser betyder ca. 3 miljarder och campingarna 7 
miljarder. Detta är mycket viktigt siffra både för anställda 
och allt runt i kring. 

Gruppen diskuterar hur kan vi marknadsföra oss gemen-
sam reklamfilm, pröva på husvagnslivet genom att få unga 
familjer att prova på. Frågorna som känns viktiga för att 
NCR skall fortsätta som organisation och inte ”bara ”se till 
att det blir ett NCT per år. Det finns betydligt mera gemen-
samma intressen för våra tre organisationer.   

Mejl, telefon och Teams har utnyttjats flitigt under året 
för att sprida information, tips och idéer mellan våra nord-
iska länder.

Nu ser vi framemot 2021 med tillförsikt. NCR firar också 
50 år 2021 och det hoppas vi kunna fira ordentligt.  n

FICC 2020
n	 Rapport av Christel Christensen

FICC är en paraplyorganisation för camping och motoror-
ganisationer från hela världen.

2020 präglades av lockdowns i hela Europa från och till. 
Rallyt i Italien blev inställt tidigt under våren. FICC World 
Congress blev inställd och flyttad till 2021-10-28-29 i Pa-
ris.

Generalförsamlingen är FICC:s årsmöte. Årsmötet blev 
inställt, val av styrelse och andra beslutspunkter skedde 
brevledes under överinseende av en oberoende jurist i 
Bryssel. I FICC:s styrelse sitter 10 ledamöter inklusive 
ordföranden. 

De länder som har representant i styrelsen är:
• Portugal, President Joao Alves Pereira.
• Finland
• Frankrike
• Polen
• Tyskland
• Schweiz
• Storbritannien
• Sverige 
• Taiwan
• Nederländerna

Rally 2021 är planerat i Spanien.
Europa och världen ser framemot att få träffas igen.  n
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NORRVIKENS CAMPING 
n	 Rapport av Annelie Svensson/Sven Svensson

Campingens ledningsgrupp har bestått av följande perso-
ner, uppdelat på ansvarsområden:
• Campingansvarig Annelie Svensson
 Ekonomi – budget, underhåll/investeringsplan, löpande kas-

sarapporter, månadsavstämningar och uppföljning.

 Personal – anställningskontrakt, tidrapportering och uppfölj-

ning

	 IT	–	Wifi,	boknings/kassa-system,	elsystem	och	kontaktperson	

mot ”Nordlo”

 Reception – utbildning, kontorsmaterial, bokningsrutiner, kas-

sarutiner och el-bokningsrutiner. 

 Annonser/sociala media – annonser, CC campingkatalog, SCR 

katalog, välkomstbroschyr/ledtavla, hemsida samt Facebook/

Instagram.  

• Sven Svensson 
 Personal – scheman, anställning personal reception, arbetsru-

tiner och arbetskläder.

 Miljö – avfallshantering/återvinning 

 Avtal med NSR, Suez och miljörevision från kommunen.

 Städ – städschema, städmaterial, förbrukningsmaterial, över-

gripande kontroll av servicehusen, planera och leda storstäd-

ning av servicehusen samt planera och leda utestädningen.

 Vatten/avlopp/värme – vattenmätarna, sanitetsutrustning, 

varmvatten, solceller, radiatorer samt luft/luft anläggning.

• Inga-Lill Lyhagen  
 Aktivitet tillsammans med Eva 

 Blommor och växter tillsammans med Irene Järnström 

• Christina Almegård 
 Butik – sortiment, inköp av varor samt prissättning.

 Butik – sortimentet samt uppföljning/utfall.

• Göran Almegård
 Platser – Guide vid inkörning (tips & råd), kontroll av elka-

blar samt uppföljning.

 Grönytor – Gräsklippning av gemensamma ytor samt rörliga 

platser, trimning av gemensamma ytor samt rörliga platser, 

beställa drivmedel, minigolf samt piren/bunkern inkl. tillbehö-

ren på piren.

• Bengt-Eric Bengtsson 
 Miljö – produktfaktablad och kemikalieförråd.

 Säkerhet – brandskydd, hjärtstart, inbrott/rån, larm, grillning 

och gasol.

 Inventarier/underhåll – verktyg, maskiner samt kylar och fry-

sar.

• Karl-Erik Lyhagen
 Byggnad/underhåll – reparation och underhåll av receptions-

byggnad samt gemensamma byggnader.   

 El – elstolpar, belysning inomhus, belysning utomhus. 

• Eva Bengtsson 
 Aktiviteter – aktivitetsplan, bokningar, skapa aktivitetsgrupp, 

genomförande samt ansvarig för biblioteket. 

Under 2020 har vi haft 7 protokollförda möten.
Ett informationsmöte på hösten med begränsad närvaro 

på grund av covid19 samt utvärderingsmöte parvis från alla 
i ledningsgruppen.

ÅRET I KORTHET
Vi har genomfört 6 yttre städdagar, totalt har 331 perso-
ner deltagit och som gav 662 arbetstimmar på campingen, 
snacka om lojalitet och känsla för campingen.

En extra arbetsdag har vi också haft under högsäsongen 
för att fräscha upp toaletter och duschutrymmen när trycket 
var som hårdast på campingen.

Vi har under högsäsongen haft förstärkt städning på toa-
letter och duschutrymmen för att skapa en trygghet och eli-
minera ev. smittspridning på campingen.

Handsprit har funnits tillgängligt i samtliga utrymmen så 
att den som känt behov har kunnat sprita sina händer över-
allt på campingen.

Varje kväll runt 23:00 har samtliga dusch och toalettut-
rymmen desinficerats med desinfektionsmedel med hjälp 
av frivilliga insatser av personal på campingen.

I receptionen har vi satt upp plexiglasskivor och gjort av-
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ståndsmarkeringar i golvet.
Samtliga diskutrymmen har också skilts av med hjälp av 

plexiglasskivor och information om Covid19 har funnits 
över hela campingen.  

CAMPINGEN ÖPPNAS
Campingen öppnade lördagen den 28:e Mars med ett 50-tal 
ekipage trots det osäkra läget gällande pandemin.

Vi bjöd inte på något utan var och en fick ta sig in på sina 
förutbestämda platser. 

Alla hjälptes åt men höll ändå gott säkerhetsavstånd. 
Beläggningen under säsongen har varit skiftande. Vi har 

haft 93st säsongsgäster. 3st bokade av pga. Corona. Från 
start var det lite trögt med rörliga gäster, men från mitten 
på juli när reserestriktionerna lättade så blev det bra tryck. 
Detta höll i sig ända fram till sista helgen före stängning. Vi 
har haft 3st. hyrvagnar från mitten av juni till mitten av au-
gusti. Dessa har totalt varit uthyrda i 82 dygn jämfört med 
2019 då det var 68 dygn. Vår ställplats har varit mycket 
uppskattad och välbesökt. Märks att detta ligger i tiden. 

I receptionen/butiken har vi haft 2st ”huvudanställda” 
och sedan täckt upp på helger och under högsäsong med 
5st extra. Vi har infört jour för ”huvudanställda” för att på 
det sättet hålla ner personalkostnad.

AKTIVITETER GENOMFÖRDA  
UNDER LEDNING AV EVA
21 maj Tipspromenad. 32 personer deltog.
6 juni Firade svenska flaggans dag med musik, tal och  

 sång. Det bjöds på godis. Ca 40 personer deltog.
19 juni Midsommarafton. Klätt midsommarstång. Kort  

 anförande och Snäckan och Skalis bjöd på godis.  
 Gottepåsar till barnen. Ca 50 personer deltog.

4 juli Melodikryss inne på verandan. 5 personer löste  
 krysset tillsammans. Bjöd på kaffe och

  kexchoklad.
11 juli  Melodikryss inne på verandan. 11 personer 
  löste krysset tillsammans. Bjöd på kaffe och 

  choklad.
18 juli Melodikryss på grillplatsen. 11 personer löste 
  krysset tillsammans. Bjöd på kaffe och godis.
19 juli Våffelkalas på grillplatsen. Ca 80 personer deltog.
25 juli Melodikryss på grillplatsen. 7 personer löste 
  krysset tillsammans. Bjöd på kaffe och godis.
26 sep Informationsmöte
• När det gäller melodikrysset så har lösningarna skickats 

in varje gång men tyvärr har vi inte vunnit.
• För säsongen 2020 fanns ett flertal aktiviteter planerade 

men på grund av rådande epidemi har bara ett fåtal kun-
nat genomföras. 

• Biblioteket har varit mycket välbesökt och uppskattat.  
Under sommar har det fyllts på med nya och fräscha 
böcker.

• En lekhörna för barn på yttre verandan har iordning-
ställts och man har också haft möjligheter att titta på TV 
på inre verandan.

 
Den 21:e november hade vi en sista aktiviteten för sä-

songen då vi klippte alla häckarna och plockade ned en del 
träd skadade träd.

Som en liten uppmuntran för ledningsgruppen så var tan-
ken att göra en gemensam utflykt till Kosta och käka hytt-
sill den 13-14:e november.  Detta fick vi ställa in pga. av 
restriktioner för Covid-19.

Den absolut sista aktiviteten för året som skulle bli det 
traditionella Julbordet som vi numer alltid håller på cam-
pingen. Än detta fick ställas in pga. av Covid-19.

Alla nyckelpersoner på campingen bjuds in med respek-
tive söndagen den 6:e december. (Det blev tyvärr inställt.)

ÅTGÄRDER GENOMFÖRDA PÅ  
CAMPINGEN UNDER 2020 
• Bytt ut dörrarna på damernas och herrarnas utrymmen i 

stora servicehuset. 
• Målat om hela receptionsbyggnaden samt lilla service-

huset.
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• Utökat med 7 nya ställ-platser från 7 till totalt 14.
• Dränerat från boulebanan ned till plats 3, 2 och 1 samt 

från plats X1 ut till minigolfen.
• Plåtbeklätt vindskivorna på stora servicehuset.
• Lagt konstgräs på de nya platserna och allt blev klart 

inför öppningen den 27:e Mars.  
• Färdigställt den nya gästparkeringen med hänvisnings-

skyltar och belysning.
• Färdigställt en ny yta för tältare och märk upp ytan med 

skyltar.
• Färdigställt renoveringen av nuvarande solcellssystem.
• Bytt ut automatsäkringarna på 6 elstolpar.
• Bytt 2 säkringshållare som skadats i samband med åsk-

nedslag 2015.  
• Förstärkt och renoverat badpiren.
• Gjort om och installerat en ny badstege   
• Återställt platsen för gräsavfall med hjälp av PEAB 
• Köpt in nya utesittgrupper på grillplatsen.    
• Ändrat och justerat öppettiderna i reception/butik. 
• Lagt om schemat och genomfört jourtjänst framför allt 

på vårsäsong och höstsäsong. 
• Lanserat en frukostbricka på campingen.    
• Vi kommer att leda campingen även 2021
• Vi ser med tillförsikt fram emot 2021 och öppningen den 

27:e mars 2021. n

STURKÖ
n	 Rapport av Lasse Lindström

Sturkö Camping ligger i Karlskronas skärgård på en un-
derbar plats.

Campingen har genomgått en omfattande förändring av 
platser som är anpassade till dagen storlek på campingfor-
don. Den lokal som tidigare var restaurang kommer i fort-
sättningen användas som samlingslokal.

 På campingen finns bland annat möjlighet att hyra kano-
ter, spela på den nyanlagda minigolfbanan.

Ett antal träffar har varit med en lättare förtäring till själv-
kostnadspris i samlingslokalen. Som på alla andra cam-
pingar har städning och sanering under året fått extra fokus 
beroende på Covid-19. Detta är viktigt för att alla som vis-
tas på campingen skall känna sig trygga.

Sturkö drivs numera med mest frivilliga som ställer upp 
för campingen, detta är en förutsättning för att hålla den 
prisnivå som är på Caravan Clubs campingar. Sturkö in-
går också i ett samarbete med många av de campingar som 
finns i Skåne och Blekinge. 

Anja och Jörgen Svensson som varit ansvariga för Sturkö 
Camping, ett par år, har slutat och vi vill tacka för deras 
insatser.   

Ett stort tack till alla frivilliga som hjälpt till. n
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TANDÅDALEN
n		 Rapport av Keijo Timonen

I Förvaltningsgruppen har ingått:
• Therese Wiklund t o m maj
• Leif Eriksson
• Lennart Johansson
• Arne Ekström
• Nils-Olof Westlund
• Kent Nilsson
• Ulrica Ekström t o m juni
• Mikael Claesson
• Per Klint t o m maj
• Åsa Andersson fr o m juni
• Stefan Aldevik fr o m juni
• Keijo Timonen

Förvaltningsgruppen har under året haft sex möten, dels i 
Örebro dels i Tandådalen. Minnesanteckningar har upprät-
tats på alla. Personal i Tandådalen har delvis deltagit vid de 
möten som hållits på plats där.

BELÄGGNING PÅ PLATSERNA
137 i kölistan första dan för plats på campingen, av dessa 
var det 84st nya in fortfarande 12st kvar i kölistan. 

Säsongsplatserna var fullbokade, vid årets slut var det 3st 
säsongare som fortfarande inte checkat in. De rörliga plat-
serna har varit välbesökta och under storhelger och skollov 
var det i princip fullt. Antal gästande husbilar ökar fortfa-
rande varje säsong.

Under sommarsäsongen, 1 juni till sista augusti, har cam-
pingen varit öppen på specifika platser.  Det var en riktigt 
bra sommarsäsong som slutade över förväntan pga rådande 
pandemi.

Uthyrning av Lillstugan och Kommittéstugan har fung-
erat bra med god beläggning. Dem nya stugorna är väldigt 
uppskattade och mycket bokade.
Anläggningen var sökbara på Hollistay, under sommaren.

ANLÄGGNING
Under året har underhållsarbeten med bland annat målning 
av servicehusen utförts.
• Reparationerna i servicehusen har ökat under året.
• Det har varit stora problem med Garo systemet som ej 

läser av elen på vissa platser och det varierar på stora 
delar av campingen.

• Problem med DL, systemet är segt och hänger sig så 
man har fått starta om systemet flera gånger.

• Under sommarsäsongen har vi lagt nytt grus på några av 
slingor.

• I ett av servicehusen upptäcktes det mögel i duschut-
rymmet. Det är åtgärdat under året.

• Fiber grävning på resterande etapper 2–4 har unders 
sommaren/hösten grävts klart. Skåp för fiber/strömför-
sörjning är uppsatta. Nya markskåp för fibern monte-
rade. Det är 1mil fiber nergrävt på campingen.

• Kent har under våren bytt armaturer i stolpbelysningen 
till led armaturer (15 st). 

• Vi har börjat skissa på utbyggnad av Snigeln med ny 
ventilation till huset, samtidigt så bygger vi ett diskrum 
och ett förråd i nya tillbyggnaden.

RECEPTIONEN
Under året har Mia Åkerlund Frisk slutat sin anställning på 
anläggningen. 

Utcheckning/Incheckning skedde via blankett för att und-
vika folksamling i receptionen, och det har fungerat väldigt 
bra.

Under sommarsäsongen var receptionen öppen Må-Fre. 
helger ligger det kuvert ute.
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AKTIVITETER 
Alla aktiviteter från Mars till Nyår ställdes in pga. Co-
vid-19.

Personalen i Tandådalen har deltagit i samverkansmöten 
med Skistar och övriga arrendatorer på fjället (teams mö-
ten) under hösten/vintern.

Åtgärder från vårt håll gällande rådande omständigheter 
så har vi gjort ett antal åtgärder för våra gäster med be-
gränsningar i bland annat servicehusen, vattenuttag ute, 
tillgång till handsprit i gemensamma utrymmen.

Ett stort tack till alla anställda i Tandådalen samt alla 
andra som under året på ett uppoffrande och generöst sätt 
utfört olika typer av arbetsinsatser som varit till gagn för 
campingen. n

SNÄCKAN OCH SKALIS
n		 Rapport av Angela Schandersson och Sven Hansson

Under 2020 fick Snäckan och Skalis en egen låt och även 
en dans som hör till. Låten heter ”Vill ni inte hänga mé” 
och premiärvisades på Youtube den 11 februari.

Både T-shirts och kepsar finns nu i färgerna röd och svart. 
Dessa kan man köpa i webbshopen men de kan även bestäl-
las hem till campingarna för försäljning där.

I slutet av året fick vi även hem reflexer med Snäckan och 
Skalis och dessa delas ut gratis. Fråga på din camping.

Snäckan och Skalis har fått ytterligare en sida i Fritidsma-
gasinet Caravan och har nu 2 sidor med korsord, matrecept, 
seriestripp lite klurigheter med mera.

Under 2021 får vi in en tunnare stickad mössa som man 
även kan ha under exempelvis en hjälm. Även mössorna 
kommer i färgerna svart och rött.

Det kommer även tatueringar som ska delas ut gratis. 
Fortsatt utveckling under 2021. n

... DET BLEV EN 
BRA BANA.

SNÄCKAN & SKALIS ÄVENTYR

CARAMBA! BRA RESULTAT.
SÅ KUL!
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FÖRTROENDEVALDA FUNKTIONÄRER, 

ANSTÄLLDA OCH KOMMITTÉER

RIKSSTYRELSEN
Riksordförande Börje Svärdström  Svärdsjö 070-636 04 75
Vice Riksordförande Lasse Lindström  Solna 070-670 50 93
Sekreterare Christel Christensen  Furulund 0708-42 35 04
Ekonomi Stefan Aldevik  Örebro 073-826 39 39
Ledamot Emil Lindholm t o m 200613 Agnesberg 031-48 66 99  
 Roger Hansson fr o m 200613 Kungsbacka 070-536 02 50 
 Christer Katus  Bredared 072- 314 05 70  
 Therese Wiklund  Enköping 070-685 05 32

 

SEKTIONER    

A  Massimo Johansson   Hässelby  076-631 99 96
C  Maria Haglund   Uppsala  070-257 97 65
D  Tomas Wernered   Strängnäs  070-512 17 04
E  Hans Andersén   Karlskoga  0702-048 369
FGH  Angela Schandersson   Myresjö  0383-915 63
KLM  Magnus Ahlbeck   Bunkeflostrand  0762-75 830 8
N  Mona Sjönnerhem   Torrestorp  0730-60 07 07
O  Leif Bengtsson   Göteborg  031-917 385
P  Lena Eriksson   Alingsås  0734-14 23 56
R  Lennart Nielsen   Lidköping  0510-507 54
S  Maria Johansson  t o m 200516 Storfors 072-549 47 17
  Bertil Hyback  fr o m 200516 Skoghall  076-325 26 76
T  Håkan Söderman   Fjugesta  070-552 93 81
U  Ulf Pettersson   t o m 201010  Krylbo 070-260 93 23
  Torsten Vallenius   fr o m 201010 Västerås  070-594 11 55
W  Bo Sundberg   Sundborn  070-305 15 35
X  Jan Hörnfeldt   Sandviken  070-322 78 45
YZ  Kenneth Pettersson   Sundsvall  070-650 86 74
AC  Bertil Eckeryd   Sävar  070-209 04 00
BD  Stig Svanberg   Luleå  070-317 95 35
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REVISORER    
 Björn Bäckvall, Ernst & Young  Örebro 019-16 51 66
 Per Modin, Ernst & Young  Örebro 

    

VALBEREDNING 
 Britt W Sorpola   Nynäshamn  070-382 12 24
 Helena Svensson  t.o.m 200613 Vännäs  0935-516 39
 Greger Landkuist   Torslanda  070-656 42 05
 Gary Sjöberg   Blidö  070-970 70 40
 Cecilia Nordberg   Älvängen  070-357 33 91
 Anette Andersson fr o m 201103 Boden 070-682 33 47 
 

    

FRITIDSMAGASINET CARAVAN    
Ansvarig utgivare Börje Svärdström  Svärdsjö 070-636 04 75

Chefredaktör Håkan Johansson  Falun 070-536 03 56
   redaktionen@caravanclub.se

Produktion Winlöf & Co. AB  Falköping 0515-869 90

Tryckeri Stibo Complete  Katrineholm

Annonser Mediakraft AB  Stockholm 073-310 90 93
    

KANSLI 
 Caravan Club of Sweden  Tel 019-23 46 10
 Kyrkvägen 25  kansli@caravanclub.se
 703 75 Örebro  

Anställda Susanne Nylander  
 Elmedina Hatic
 Angelica Åhlström
 Emil Blomberg  
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TANDÅDALENS CAMPING 
 Caravan Club of Sweden  Tel 0280-330 53
 780 67 Sälen  Fax 0280-355 05
   tandadalen@caravanclub.se
Anställda Keijo Timonen 
 Mia Åkerlund
 Åsa Andersson
 Martin Forsgren
 

Kommittéansvarig Leif Eriksson  Örebro 070-600 85 86 
RS representanter Stefan Aldevik  Örebro 073-529 39 39 
 Therese Wiklund  Enköping 070-685 05 32 

NORRVIKENS CAMPING 
 Caravan Club of Sweden  Tel 0431-36 91 70
 269 91 Båstad  Fax 0431-36 91 60
   norrviken@caravanclub.se
 

Kommittéansvarig Annelie Svensson   Killeberg 0479-302 12 
 
RS representant Christel Christensen   Furulund 070-842 35 04

    

STURKÖ CAMPING 
 Caravan Club of Sweden  Tel högsäsong 0455-424 82
 370 43 Sturkö  Tel lågsäsong 019-23 46 10
   Fax 0455-429 95
   sturko@caravanclub.se
Kommittéansvarig Jörgen Svensson  Sturkö 0708-20 54 00 
 Anja Svensson 
RS representanter Lasse Lindström  Solna 070-670 50 93 

    

GOLF 
Kommittéansvarig Torgny Widing  Svenljunga 0302-120 66 
 Göran Aspenberg  Sollentuna 070-680 38 61
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HEDERSORDFÖRANDE, 

HEDERSMEDLEMMAR OCH

STÄNDIGA MEDLEMMAR

HEDERSORDFÖRANDE
Sven-Olof Karlsson  E 7425

HEDERSMEDLEMMAR
Holger Lundin  T 288
Harry Sandberg  R 4367
Stig Stenberg  W 8316
Gunnar Stålberg  W 12788
Stellan Person  R 16996
Börge Larson   FGH 6871
Bill-Arne Andersson  W 21192
Lars Häll  W 19956
Sven Hansson  KLM 15874

STÄNDIGA MEDLEMMAR  
Elsie Löthstam  H 225
Silvia Kahl-Brohl   INT 2238
Carin Edvall  W 1
Vera Knutsson  O 10046 
Margareta Hjalmarsson  W 265
Ulla-Britt Pettersson  T 979
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Ett stort tack till alla som 
bidragit	med	fotografier	 
till denna publikation.

#1 2020
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Kyrkvägen 25, 703 75 Örebro 
Tel 019-23 46 10
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www.caravanclub.se


