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Förvaltningsberättelse
Om Föreningen Navet i Bergsjön
Navet i Bergsjön bildades 2008 och hette fram till 2019 Kulturhusföreningen Bergsjön. Föreningens
ändamål är att vara en öppen mötesplats för demokrati, gemenskap, kultur, personlig bildning och
utveckling genom att:
•
•
•
•
•
•

tillhandahålla lämpliga samlings- och studielokaler att medverka till att allmänheten erbjuds
kulturaktiviteter av god kvalitet
samarbeta och samverka med och vara en resurs för invånarna och det lokala föreningslivet
vara en plattform för organisering mellan områdets boende och föreningar samt verka för en tydlig
och stabil infrastruktur inom det lokala civilsamhället
verka för ändamål som omfattas av folkrörelsen ”Folkets Hus och Parker”
verka utifrån en värdegrund baserad på principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde
verka för att minska kunskapsklyftorna i området

Föreningen är medlem av riksorganisationen Folkets Hus och Parker. Navet är en partipolitiskt och
religiöst obunden allmännyttig organisation med målet är att driva allmänna samlingslokaler, en
inkubatorverksamhet bland föreningar, näringsliv och enskilda personer i Bergsjön med närområde
avseende kultur, bildning och samhällsfrågor. Föreningen verkar som en paraplyorganisation för
föreningar och enskilda verksamma i Bergsjön.

Förtroendevalda
Styrelse

Reza Talebi
Peter Rundkvist
Thomas Dahlén
Haky Jasim
Amanj Aziz
Qadar Gedi
Baudowin Zita
Shayan Rahmaninjad

Valberedning

Sarah Nyangena
Camilla Binjamen

Revisor

Gunnar Henning
Gert Karlsson

Ordförande
Kassör, lämnat sitt uppdrag 15 februari 2021.
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Sammankallande

Ordinarie
Suppleant
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Förord
Att beskriva år 2020 utan att nämna pandemin och dess konsekvenser för människor över hela världen,
är svårt och nästan omöjligt. Mänskligheten har stått och står fortfarande inför en historisk utmaning
som lämnar ingen och ingenting orörd.
Det finns otaliga sätt att beundra det förskräckliga året som har gått. Jag har fastnat i ordet solidaritet
för att i de svåra situationer och kriser är det solidariteten som kan bidra till att fördelning av bördan
blir jämn och leder till att människans lidande minskar. Solidaritet av de rika mot de fattiga har lyst
med sin frånvaro men solidariteten mellan de som bär samhällets tunga last har varit stort, särskild
bland vårdpersonalen.
Orättvis fördelning av resurser har lett till att dödligheten i de socio-ekonomisk svaga områden har
varit högre. Bergsjön har varit ett av de områdena.
” P4 Göteborgs granskning visar ett tydligt mönster. Nästan 20 procent av de som dog i nordöstra
Göteborg 2020 dog av covid-19. Det kan jämföras med mellan 11 och 12 procent på Hisingen, i
centrum och sydväst.”
						- GP. 17 feb.2021
Föreningen Navet i Bergsjöns arbete under förra året har naturligtvis påverkats av pandemin, men vi
har lyckat ställa om vår verksamhet och driva den målmedvetet och samtidigt följa restriktionerna.
Under det gångna året har Navet skaffat en enorm kunskap om sin närmiljö, etablerat en interaktiv
kontakt med lokala föreningar, skrivit under flera samarbetsavtal med lokala, kommunala och statliga
institutioner för att utveckla demokratin och minska kunskapsklyftorna. Föreningen har drivit projekt
för barn och ungdomar och genomfört många utbildningar.
För att kunna genomföra alla dessa aktiviteter krävs en stark och demokratisk organisation. Annars
kan det belasta ett fåtal eldsjälar som brinner för samhällsutvecklingen och leda till trötthet och i
värsta fall utbrändhet. Organisationsutveckling inom Navet har varit och är den största utmaningen
framför oss, men jag är säker på att vi kommer att klara den här utmaningen också.
Våra medarbetare i Navet som har kämpat för att driva verksamheten och leda olika projekt med
föreningens samarbetspartners förtjänar en stor applåd och tacksamhet inte minst från styrelsen sida.
Tack alla medarbetare, projektanställda, samarbetspartners och medlemmar!
La lucha continua
Reza Talebi
Ordförande i Föreningen Navet i Bergsjöns styrelse
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Målen i
verksamhetsplanen 2020
1. Mobilisera och stötta boende och föreningar i Bergsjön i att starta och driva olika konstnärliga,
multikulturella, och folkbildande aktiviteter med barn, ungdomar och vuxna som målgrupp.
2. Bygga upp föreningen för att kunna rymma och främja växt i medlemsantal samt utveckla
föreningens organisation för bli välfungerande och transparent med tydliga roller, ansvar och
mandat för medlemmar, styrelse och anställd personal.
3. Utveckla en tydligare infrastruktur i Bergsjöns föreningsliv och civilsamhälle, tillsammans med
övriga aktörer i stadsdelen.
4. Arbeta strategiskt i dialog med SDF Östra Göteborg för att hitta en ny form för IOP och partnerskap
med Bergsjöns Kulturhus inom Göteborgs Stad efter att stadsdelarna försvinner.
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Samarbeten
Under året har vi fortsatt samarbetet mellan parterna som
står bakom vår avsiktsförklaring för att tillsammans stötta
uppstartandet av en medborgardriven mötesplats. Parterna
som deltagit med representanter i samverkan under 2020 är
stadsdelen Östra Göteborg, Kulturhus Bergsjön, Folkets Hus
och Parker, Bergsjön 2021, ABF Göteborg och Rädda barnen.
Hyresgästföreningen Västra Sverige, Balder i Bergsjön och
Familjebostäder.
Vår IOP går vid årsskiftet 2020-2021 över från Östra
Göteborg till Socialförvaltningen Nordost, i och med stadens
omorganisation där stadsdelarna försvinner.
Vi har fortsatt samarbetet med Aktivitetshus Bergsjön och
under hösten började arbetet med att starta ett Mediacenter i
Aktivitetshuset att ta form på allvar!
Vi har samarbetat med GöteborgsLokaler kring anställningar
av trängselsvärdar på Rymdtorget Centrum, samt Familjebostäder kring anställningar, ombyggnationen i lokalen samt
mycket annat.
Under året har vårt samarbete med Skolan mitt i byn vuxit
sig allt starkare. Under hösten slöts ett verksamhetsavtal
mellan Östra Göteborg där vi bidrog med att anställa unga
aktivitetsledare till Skolan mitt i byns projektkontor på
Bergsjöskolan och Gärdsmosseskolan, och de stod för
kostnaden för ledarna. Navets projektverkstad fick ta plats
på Bergsjöskolan och planerades så att den sammanföll med
deras projektkontor. På så vis kunde vi använda oss av
varandra, de yngre ungdomarna kunde smygkika på vad de
äldre gjorde och ungdomarna som jobbade på projektkontoret fick samtidigt vidareutbildning på projektverkstan.
Vi har också samarbetat gällande lovaktiviteter i allmänhet
och och sommaraktiviteter i synnerhet, men det kan du läsa
mer om under rubriken “Sommarverksamheten”.
Under rubriken Samarbeten vill vi också nämna några av de
fantastiska föreningar i Bergsjön som vi lärt känna bättre
under året - Jubba Familjeförening, Kurdiska Kvinnoföreningen i Västra Götaland, Unity for the community,
Bergsjöns Studiecenter Läxhjälpen, Bergsjöns Sportklubb,
Kortedala IF, Honjo och Ghana Union är nu några av våra
nära samarbetspartners. Vi har lärt oss mycket tillsammans
på kort tid, och framför allt är det så otroligt mycket vi kan
åstadkomma när vi jobbar tätt ihop.
Tack!
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Föreningens verksamhet
Gemensamt för all vår verksamhet är att vi försöker
välkomna och uppmuntra till engagemang och öppna dörrar
på olika sätt närhelst vi kan det. Det kan vara genom att vara
tillgängliga för råd och stöd till andra föreningar eller till
privatpersoner som har en idé de vill förverkliga. Eller genom
att tipsa de som kommer i kontakt med oss vidare till våra
fantastiska grannar och samarbetspartners, samt dela
information.
Under detta året har det också handlat om att kunna vara
arbetgivare, när en person utan eget företag vill kunna ta
emot ett uppdrag från en större part, då har vi kunnat vara
den organisatoriska plattformen som ingår i avtalet med den
andra parten, och sen anställt den personen som ska utföra
det.
På grund av situationen med smittspridning av covid-19 har
vi inte kunnat genomföra alla arrangemang som planerats.
Hiphop-eventet Get Busy Get Down som planerats utföras i
november var tyvärr tvungen att ställas in och den somaliska
festivalen Iftiinka Dhaqanka sköts upp till 2021.
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Projektverkstan
Under hösten startade Navets projektverkstad där
unga mellan 16-25 år får lära sig och får stöttning att
genomföra sina idéer. Projektverkstan ger kunskap och
verktyg för att själv eller i grupp planera och
genomföra ett projekt. Projektverkstan försöker fånga
upp de teman som deltagarna är intresserade av och
under höstterminen gick vi igenom hur man skriver
en projektbeskrivning, gör en bakgrundsanalys och
etablerar en grupp.
De gemensamma träffarna varje vecka fick dock pausas
på grund av att restriktionerna rörande smittspridning
blev hårdare och vi gick över till att ha enskilda träffar
över zoom med projektgrupperna var för sig, och då
fokusera på den typ av stöd som de olika grupperna
behövde. Grupper och personer som går projektverkstan har möjlighet att söka 5000 kr från Navets
projektpott, som ett “startbidrag” till de verksamheter
och projekt de önskar genomföra. Projektverkstan är
obligatorisk de första 4 gångerna och därefter kommer
man när träffen har ett tema som passar just en själv.
Ca 15
ungdomar har deltagit i projektverkstan. De projektidéer som deltagarna arbetar med är en mötesplats
organiserad av unga, poddverksamhet, ungdomsaktiviteter, studiecirkel i skönhet, mötesplats för
föräldrar m.m. Poddverksamheten är igång och
resterande verksamheter planeras genomföras 2021.
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Feriearbetare
Under sommaren har Föreningen Navet i Bergsjön tagit
emot tolv av stadsdelen Östra Göteborgs feriearbetare
åk 8-9. Vi hade ett ambitiöst upplägg där de unga fick
i uppdrag att skapa projekt för ett bättre Bergsjön. De
genomgick en kurs i projektmetodik parallellt med
projektarbete. Den började med idégenerering där de
fick visionera kring ett bättre Bergsjön och fundera
på vilka problem som finns. Sedan de bestämt projekt
och delat in sig i grupper gjorde de budget, tidsplan,
riskanalys och projektbeskrivning samt ansökte om
pengar.
Under delprojektet End of Summer inom Sommarverksamheten genomförde de tre projektgrupperna:
• Prova på dagar i keramik och målning för att få
unga att våga prova nya saker och utmana sina
begränsningar
• Basket och FIFA turnering
• Biokväll i Bergsjöskolan för att ge ungdomar ett
positivt sommarlovsminne fritt från våld efter en
våldsam vår
Vi är oerhört stolta över våra tolv unga områdesutvecklare, som verkligen visat vilken kompetens och
kraft som finns bland unga i vårt område!
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Sommarverksamheten
Detta projekt är ett paraplyprojekt för en rad delprojekt i ett samarbete mellan de fem föreningarna
Föreningen Navet i Bergsjön, Bergsjöns Studiecenter
Läxhjälpen, Jubba Familjeförening, Kurdiska
Kvinnoföreningen i Västra Götaland och Unity for the
community och den kommunala satsningen Skolan
mitt i byn. Navet ansvarade för samordning och
administration, samt utförde delprojektet End of
summer tillsammans med Skolan mitt i byn,
Familjebostäder m.fl (läs mer under rubriken
Feriearbetare). Övriga föreningar ansvarar för de flesta
av projektets aktiviteter och bidrar därigenom med sin
kunskap, ledarkompetens volontärer och erfarenhet.

Läger i Bockaberg med Bergsjöns Studiecenter
Läxhjälpem

Läger i Trollsjönäs med Kurdiska Kvinnoföreningen i Västra Götaland.

Tillsammans har vi genomfört 59 aktiviteter och fem
helgläger med sammanlagt 1303 deltagare. Och då är
inte deltagare eller aktiviteter på Summer Games och
Skolan mitt i byns aktiviteter inräknade. Vårt projekt
bidrog med personal till dessa aktiviteter, men har inte
samlat deltagarstatistik för att förhindra dubbelrapportering från olika insatser. Vissa av oss
föreningar har samarbetat tidigare och andra inte, så
detta var också ett sätt att lära känna varandra och
bygga upp varaktiga relationer mellan våra föreningar
och medlemmar inför framtiden.
Projektets mål var att motverka social oro och våld i
nära relationer med anledning av coronaviruset. Vi
har fått en enormt fin feedback från både deltagare,
anställda och våra samarbetsföreningar. Många av
deltagarna har under pandemin blivit mer och mer
isolerade vilket starkt har påverkat deras sociala hälsa
och framtidstro. Det handlar om tex ensamstående
föräldrar med stort behov av avlastning. Det handlar
om unga vuxna som efter gymnasiet står arbetslösa,
men här trots pågående pandemi fick möjlighet till sin
första anställning och vad det innebär för självkänsla
och möjlighet till vidare jobbreferenser. Det handlar
om familjer som varit tvungna att ta farväl av familjemedlemmar och på läger och aktiviteter fått skratta
och vara i gemenskap med andra. Det har också
handlat om personer som trots tiotal år i Sverige aldrig
upplevt den svenska naturen och landsbygden. Och
att vi trots pandemi hör röster från olika aktiviteter i
projektet som meddelar att “detta var den bästa
sommaren någonsin”.
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Kulturstråket
Kulturstråket i Bergsjön är en idé som har utvecklats
i anslutning till bygget av Kulturhuset Bergsjön vid
Rymdtorget. Byggnaden beräknas stå klar för invigning
sommaren 2022. Kulturstråket är ett samarbete
mellan Navet i Bergsjön, civilsamhället, Higab och
fastighetsägare i Bergsjön samt Göteborgs stad.
Projektet ska pågå mellan 2021 – 2023.
Under hösten 2020 genomförde Navet en förstudie, och
i januari 2021 påbörjas projektet.
Tanken är att lokala aktörer i Bergsjön skapar och ger
rum för många olika kulturyttringar där både
befintlig konst synliggörs och ny kommer till.
Projektet ska bokstavligen visa vägen till Kulturhuset
Bergsjön genom konsthändelser, upplevelser, samtal,
debatt, bildning och utbildning i hela stadsdelen. Ett
kulturstråk skapas mellan Rymdtorgets spårvagnshållplats och det nya kulturhuset vid Rymdtorget.
Stråket ska bjuda in alla göteborgare till besök i
kulturens Bergsjön och möten med alla kulturskapande
och kulturintresserade människor.
Genom mobilisering till medskapande i stadsdelen
skapas ett brett deltagande över gränser, t.ex. av
boende och verksamheter i närområdet, det lokala
föreningslivet, lokala konstnärer, förskolor och
skolor i närområdet, konstintresserad allmänhet,
berörda förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad
och fastighetsägare.
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Denna bild är från “Vägen till
Kulturhuset-fest” där dansgruppen Cissi
uppträdde, men illustrerar väl vilken typ
av arrangemang som kan komma att födas
ur detta projekt. Med, av och/eller för oss
boende i området!

Lokalekonomisk analys (LEA)
Under hösten 2020 och vintern / våren 2021 har Navet
i Bergsjön genomfört en serie digitala workshops om
Bergsjöns lokala ekonomi. Var kommer våra inkomster
från? Vart tar pengarna vägen? Hur kan vi tillsammans
göra den lokala ekonomin starkare i vår stadsdel?
Under fyra gemensamma möten har en arbetsgrupp
med Bergsjöbor och andra aktiva i stadsdelen tittat på
och diskuterat vår gemensamma lokala ekonomi och
hur den skulle kunna utvecklas. En lokalekonomisk
analys (LEA) har arbetats fram med konkreta idéer och
förslag som kan främja och stärka en hållbar ekonomi i
Bergsjön. Vad kan vi göra tillsammans? Nya
verksamheter? Nya ägandeformer? Nya jobb?
Workshoparna har letts av Joachim Keim från
Coompanion, som arbetar med kooperativ utveckling
och entreprenörskap som värnar om social, ekonomisk
och miljömässig hållbarhet. Arbetet med en lokalekonomisk analys kommer att färdigställas under 2021.

Malin och Qadar blir intervjuade om LEA av Bergsjön 2021, foto Birgitta Lagerlöf.
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Inkubator
Navets inkubator riktar sig till Bergsjöbor som
funderar på att starta en egen verksamhet. Här ges
praktisk rådgivning och information om olika
företagsformer som kooperativ, sociala företag,
vinstfria aktiebolag m.m. , möjlighet att tillsammans
med andra utveckla verksamhetsidéer, hjälp med
kontakter, tips för finansiering och mycket mer.
Deltagarna får tillgång till co-working space /
arbetsplats i Bergsjön, kontakter och stöd.
På grund av Coronan har Inkubatorn under hösten
2020 och vintern 2021 varit digital, med fokus på enskild handledning anpassad efter deltagarnas behov
och önskemål.

ötet tillsammans
Upptakten till
medskapandeprojektet
Under hösten deltog Navet i en rad dialogträffar som
Östra Göteborg och Social Resursförvaltning bjöd in
till. Temat var “att vara medskapare i lokalsamhället”
och var en utforskande process kring dels vilka behov
som finns i vårt område och dels hur civilsamhället och
Göteborgs Stad kan samarbeta kring detta. Processen
mynnade ut i en gemensam projektansökan av
föreningarna Navet, Bergsjöns Sportklubb, Jubba
Familjeförening, Bergsjöns Studiecenter Läxhjälp och
Rädda Barnen som i november beviljades av Social
Resursförvaltning.
Projektets idé är att under under två år arbeta för att
utveckla och förbättra samarbetet inom civilsamhället
i Bergsjön och mellan civilsamhället och Göteborgs
stad. För att göra detta får föreningarna också resurser
för att utveckla sina egna respektive verksamheter i
riktning mot ökad samverkan med andra. De tre
viktigaste målen är att skapa lokala forum och råd för
samverkan och påverkan, skapa fler mötesplatser och
samlingslokaler, samt att utveckla fler och nya typer
av utbildningar som främjar den lokala utvecklingen i
stadsdelen.
2
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Övriga
aktiviteter och
verksamheter

Idéträffar på Zoom

Vårens verksamhet startade på allvar med att vi bjöd
in vitt och brett till idéträffar med Navet. Här
berättade vi om Navet och vad vi kunde erbjuda, samt
delade in oss och deltagarna i grupper efter intresseområden, där vi på så sätt lärde känna varandra bättre och vilka samarbetsmöjligheter som finns samt
vilka verksamhetsidéer som ligger och gror här i vårt
område. Tre digitala träffar genomfördes. Efter dessa
har vi fortsatt ha kontakt med flera av de aktörer och
personer vi fick kontakt med under dessa träffar, där vi
utvecklat idéer, kunnat hänvisa personer till varandra
som letar efter likasinnade, låna eller låna ut lokaler
eller på andra sätt dela resurser.

Studiebesök hos Folkets Husby i Stockholm

I februari åkte Navet tillsammans med Hyresgästföreningen och Familjebostäder på studieresa till
Folkets Husby i Stockholm. Syftet var att få inspiration
och lärdomar från en medborgardriven mötesplats som
lycktas bra inför starten av Aktivitetshuset i Bergsjön.

Studiecirkel i det digitala verktyget Zoom
tillsammans med KKFIVG och Jubba FF*

Hjärtligt välkommen till

Hazhins Språkcafé
i Bergsjön

Kom och lär dig några ord
(eller många ord!) av ett nytt språk,
och lär ut ditt eget språk!

Tillsammans övade vi oss i att bjuda in till zoommöten, dela in mötet i grupprum, dela skärm och
mycket annat för att kunna ha möten eller cirklar via
zoom. Efter studiecirkeln kände sig kvinnorna trygga
i att kunna skaffa zoomlänk och ha kontakt med sina
vänner eller hålla möte med sina medlemmar, andra
föreningar eller myndigheter under Covid-19.
*Kurdiska Kvinnoföreningen i Västra Götaland
och Jubba Familjeförening

Språkcafé i samarbete med KKFIVG

Torsdag 19 november kl. 17-20
Rymdtorget 4
samma tid/dag ojämna veckor!

Målet var utbyta språkkunskaper och träna svenska
språket. Särskilt vill vi hjälpa de nyanlända att
komma in i samhället. Via språkcaféet har vi mött
väldigt engagerade personer som önskar lära sig
språket för att komma i på arbetsmarknaden. Därför
planerar vi att under våren utöka träffarna till att en
dag i veckan fysiskt träffa dessa personer en och en för
att kunna träna språket utifrån deras behov, tex:
Skriva CV. Den verksamheten har varit väldigt
uppskattad av den nyanlända befolkningen i Bergsjön
och Östra göteborg. Pga pandemin pausade vi under tre
månader och startade igen i December 2020 via Zoom.
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Utomhusbio/cykelbio

Den 13 augusti visade vi gratis utomhusbio i samarbete
med Folkets Hus och Parker. Konceptet var att man
sitter med en cykels avstånd mellan besökarna och
självklart kunde endast 50 personer komma. Det var en
oerhört härlig kväll på Galaxen då vi såg Blinded by the
light tillsammans. Det var fullsatt och oerhört uppskattat, med en blandad publik i olika åldrar.

Vägen till kulturhuset-fest

Den årliga Tellusfestivalen gick inte att genomföra i sin
vanliga tappning pga risk för smittspridning. Istället
var vi med och arrangerade “Vägen till Kulturhuset” i
samarbete med Östra Göteborg, Allas Atelje, Cissi Kulturförening, Kurdiska Kvinnoföreningen i Västra Götaland, Föreningen TAR och Karavan Förening. Det blev
en dag med sång, dans, konst och - inte minst - utsläpp
av brevduvor. Det är i Bergsjön det händer!

Konstrundan i samarbete med
Kvinnocenter och Kulturföreningen Bob

Under konstrundan ställde vi ut bilder och text från
sommarens verksamhet i lokalen på Rymdtorget 2.
Vi samarbetade då med Kvinnocenter i Bergsjön och
Kulturföreningen Bob genom att vi lämnade bilder till
dem att hänga i deras lokal på Stjärnbildsgatan, och
i gengäld fick vi textilkonst från dem att hänga i vår
utställning, vi försökte också marknadsföra
varandras lokaler för att få besökare att gå mellan dem,
och upptäcka den andra föreningens verksamhet.

Öppet på Navet

Under försommaren testade vi att ha öppna drop-inträffar med olika teman. På tre träffar hade vi olika
teman där vi bjudit in en expert som kunde svara på
besökarnas frågor. Två av träffarna bjöd vi in en
sjuksköterska från Bergsjöns Vårdcentral som kunde
svara på frågor om covid-19. På en träff gästades vi av
en jurist med erfarenhet av att jobba med migration,
LVU samt brott och straff. Denna träff var oerhört
välbesökt, så vi ska se över möjligheten att göra
liknande träffar igen. På ett av dem fanns inget tema,
utan då var vi tillgängliga för personer eller föreningar
som ville bolla idéer eller få råd eller stöd i att starta/
utveckla en verksamhet. Öppet på Navet pausades
under hösten, för att starta igen 2021 i digital form.
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Lokalen
Den 1 april flyttade vi från Galaxen till
Rymdtorget. Under året har vi renoverat
lokalen på Rymdtorget 2, därför fick vi
fram tom februari 2021 låna lokalen på
Rymdtorget 4.
Målet med inredningen av lokalen har varit
att det ska bli en lokal som kan fungera både
som arbetsplats och för mindre aktiviteter.
Vi ville ha ett funktionellt kontor med
exempelvis höj- och sänkbara skrivbord för
att få en god ergonomi för anställda, men
samtidigt ha en atmosfär i lokalen som andas
värme och känns välkomnande, där man
också kan göra olika aktiviteter. Det var även
viktigt för oss att göra lokalerna tillgängliga för alla. med plats för att komma in med
rullstol både i lokalen och på toaletten samt
skötbord.
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Ekonomi och anställningar
Under 2020 har Navet för första gången i föreningens historia kunnat anställa egen personal.
Föreningen har betalat ut 851 920 kr i löner till sammanlagt 31 anställda(den totala lönekostnaden
inklusive arbetsgivaravgift, skatt, pension och försäkringar är 1 145 154 kr). En person har varit
anställd 100% med hjälp av lönebidrag, två anställda har arbetat 60%. Resterande har varit anställda på
kortare kontrakt och timanställningar. Merparten av dessa är unga personer som arbetat som
aktivitetsledare i projekt där vi samarbetat med andra föreningar. Nästan alla anställda är boende i
Kortedala och Bergsjön. Samtliga anställda har en tät anknytning till området då de antingen bor här
eller är ideellt aktiva i någon av områdets föreningar.
Föreningen har fått bidrag på sammanlagt 2 539 617 kr från en rad olika bidragsgivare:
Boverket, Leader vid Göta Älv, Göteborgs Stad (SDF Östra Göteborg, Social Resursförvaltning och
KulturUngdom), Folkets Hus och Parker, Higab, Familjebostäder, Balder, Bergsjön 2021, ABF, samt
Stiftelsen Theodor och Hanne Mannheimers Fond, samt anställningsstöd av Arbetsförmedlingen.
Projekt finansierat av Boverket, Leader vid Göta Älv, Social Resursförvaltning i Göteborgs Stad samt
Stiftelsen Theodor och Hanne Mannheimers Fond sträcker sig över åren 2020-2021.
Föreningen gör 2020 ett positivt resultat på 516 789 kr. Merparten av detta beror på att flera projekt
fortsätter under 2021 och därför är budgeterade att täcka kostnader under kommande år. Efter att
dessa öronmärkta belopp för kommande projektkostnader räknats bort kvarstår ett positivt resultat på
52 622 kr. Detta beror på att vi pga situationen med covid-19 tyvärr inte kunnat genomföra alla
arrangemang och aktiviteter som vi planerat och budgetterat för. Dessa kommer under 2021 att
användas till att stärka vår växande organisation.
I balansrapporten kan vi se att föreningen har aktiva handkassor på sammanlagt 18 089 kr. De tillhör
projekt som löper över årsskiftet, men kommer under april 2021 att avslutas.
I slutet av året betalades bidrag ut till föreningen för Medskapandeprojektet som löper 2021-2022, detta
ses som Övrigt förutbetalda intäkter i balansrapporten och påverkar inte årets resultat då det inte rör
detta års verksamhet.
Föreningen har bistått ungdomsföreningen Unity for the community med att motta stöd från Göteborg
Stad för deras räkning. Föreningen är nystartad och har pga bankens långa handläggningstid inte fått
tillgång till ett eget kontokonto. Dessa pengar ingår inte i Navets ekonomi och kan inte användas till
Navets verksamhet. De är bokförda som en skuld till Unity och ses i balansrapporten som
Kortfristiga låneskulder Unity.
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Resultatrapport
Föreningen Navet i Bergsjön
802444-1100

Resultaträkning

2020-01-01 2020-12-31

2019-01-01 2019-12-31

399
35835
0
36234

0
0
13
13

Övriga rörelseintäkter
Medlemsskap
Erhållna bidrag och ersättningar för personal
Summa övriga rörelseintäkter

400
2539617
2540017

300
200122
200422

Summa nettoomsättning och rörelsens intäkter

2576251

200435

-236362
-203210
0
0
-1145154
-374935
-99405
-308
-2059374

-11019
0
-3654
-3811
0
-24111
-122245
0
-164840

516876

35595

-87
-87

0
0

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

516789

35595

Årets Resultat

516789

35595

Belopp i kr

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
Fika och evenemang
Fakturerade kostnader
Öres- och kronutjämning
Summa nettoomsättning

RÖRELSENS KOSTNADER
Kultur aktiviteter
Konsultinsats/tjänster
Möteskostnader
Föreläsare
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga externa kostnader
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
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Balansrapport
Föreningen Navet i Bergsjön
802444-1100

Balansräkning

2020-12-31

2019-12-31

18031
48508
54703
121242

0
0
0
0

Kassa och bank
Kassa & Bank
Summa kassa och bank

3668876
3668876

1206468
1206468

Summa omsättningstillgångar

3790118

1206468

SUMMA TILLGÅNGAR

3790118

1206468

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

-72357
-516789
-589146

-36762
-35595
-72357

Kortfristiga skulder
Kortfristiga låneskulder Unity (bidrag fr Gbg stad)
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Personalskatt
Lagstadgade sociala avgifter
Upplupna semesterlöner
Upplupna lagstadgade sociala avgifter semesterlöner
Övriga skulder till handkassa/utlägg
Övriga förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

-75970
-54594
-7284
-18186
-30319
-7680
-2413
-4526
-3000000
-3200972

0
-7811
0
0
0
0
0
0
-1126300
-1134111

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

-3772087

-1206468

Belopp i kr

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Handkassa och utlägg
Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
Övriga upplupna intäkter, bidrag
Summa kortfristiga fordringar
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Godkännande av årsberättelsen och
den ekonomiska berättelsen
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Revisionsberättelse
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Häng i månadsparken under sommarveksamheten med Jubba Familjeförening.

