
Verksamhetsbera ttelse och bokslut 2022 

Verksamhetsberättelse för föreningen Fair Trade Shop Globalen för 

räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31 

 

Året 2022 har varit ett spännande och innehållsrikt år delvis präglat av pandemin men 

också av kriget i Ukraina med hög inflation osäkerhet och oro för den egna ekonomin 

vilket också påverkat butiken och föreningens ekonomi. 

 

Styrelsen 

Styrelsen som valdes på årsmötet och har bestått av: Annica Dahlqvist, ordförande, 

Daniel Heimer vice ordförande, Bertil Högberg kassör, Gabriella Hammarin, Sara Olsson, 

Erik Apelgårdh tom 2022-11-11, Clara van den Bos, Karin Franck-Larsson. Styrelsen har 

under året haft 12 styrelsemöten. Styrelsens medlemmar har också deltagit aktivt i de 

olika arbetsgrupperna som utför mycket av föreningens arbete. 

 

Medlemmar 

Föreningen har ökat antalet medlemmar kraftigt under året från 117 till 149 st. En 

bidragande orsak är de studiecirklar vi ordnat. En del av ökningen beror dock på ändrade 

redovisningsrutiner.   

 

Medarbetare 

Föreningen har tre fast anställda medarbetare: Paulina Pettersson (55%), Lisa White 

(50%) och Johanna Karlsson (40%). Föreningen har också haft sommarjobbare som 

bidrog i popup-butiken på Öland. På grund av föreningens ekonomi gjordes en 

överenskommelse med de anställda så att de från november minskade sin arbetstid till 

45%, 25% och 25% respektive. Personalansvarig har varit Erik Apelgårdh fram till 11/11 

och efter det Karin Franck-Larsson. 

 

Informations- och utbildningsgruppen 
Informations- och utbildningsgruppen bildades efter årsmötet i mars och har under året 

bestått av Jonatan Andersson, Bertil Högberg och Karin Franck-Larsson. Gruppen har 

haft sammanlagt 8 möten, varav fyra digitala. Gruppen genomförde i september-oktober 

en studiecirkel om Fair Trade med syfte att utbilda Fair Trade-ambassadörer under 

ledning av Jonatan och Bertil. Studiecirkeln hade fyra träffar och 8 personer deltog varav 

ett par nu har börjat som volontärer. Bertil har hållit flera externa föreläsningar, bland 

annat för Afrikagrupperna och på Biskops-Arnö, Öland och Urkult. Gruppen deltog på 

Seniorfestivalen i Uppsala 31/8 och Jonatan deltog på Föreningsmässan för studenter 

13/9. På FN-dagen anordnade gruppen en föreläsning om Tanzania med Eleonor Fisher 

från Nordiska Afrika-institutet, Gunilla Hultén, dotter till Hjördis Hultén vars tanzaniska 

saker funnits för försäljning på kommission under hösten. Gruppen har arbetat med att 

skriva texter till den nya hemsidan globalen.nu, och har bidragit till utarbetande av en 

utbildningsplan för volontärer, och med material till World Fair Trade Day och höstens 

kampanjveckor. 

 

 

 

 

 

 



Butiksgruppen  

Butiksgruppen har som syfte att lyfta praktiska frågor som rör butiken. Det kan handla 

om öppettider, sortiment, varor och leverantörer, arbetsmiljö, aktiviteter och olika 

projekt mm. Gruppen består av fyra ledamöter (Annica Dahlqvist, Elisabeth Rubing, Turid 

Apelgårdh och Paulina Pettersson) som har träffats vid sju olika tillfällen under det 

gångna året. Vi har diskuterat frågor som rör sortiment, lokal, event/aktiviteter och 

butiksarbete. 

 

Volontärgruppen 
Volontärarbetet har krävt mycket, särskilt under hösten när personalen gick ner i tid. 

Butiksarbetet hade inte fungerat utan denna stora insats. Det har varit lite svårt att hitta 

butiksvärdar delvis för att butiken har behövt bemannas fler pass än tidigare. Gruppen 

har tagit fram en checklista för volontärer och en utbildning.  

 

Webbshopgruppen 
Har bestått av Bertil, Thommy, Johanna och Daniel 

Vi har haft ett antal möten under året och diskuterat webbshopen och integrationen med 

hemsidan. Mycket arbete har lagts ner på att lägga upp varor och texter om varor och 

producenter (informationsgruppen) men också att få det att fungera mellan de olika 

delarna i lagersystem, kassa, betalning etcetera. Detta har varit svårt och det tog lång 

tid innan webbshopen gick live. Fortfarande är försäljningen liten. En översyn över 

presentationen av webbshopen och hur den ser ut görs. 
 

Lokalgruppen 
Lokalgruppen har bestått av Erik, Sara och Tommy. Bertil har bistått med mycket arbete. 

De har fixat mycket praktiskt med lokalen som en ny hyll-ö, belysning, byte av 

glödlampor och liknande. 

 
Marknadsföringsgruppen 

Marknadsföringsgruppen bestod under 2022 av Clara van den Bos, Gabriella Hammarin 

och Johanna Karlsson. Fokus låg på att skapa en strategi för regelbundenhet i vår 

kommunikation, på sociala medier så väl som via nyhetsbrev. Gruppen har även jobbat 

med att ta fram tryckt material som kan användas för att marknadsföra butiken. Johanna 

lade även stor kraft vid att ta fram webbshopen och den nya hemsidan. 

 

Ekonomigruppen 

Sammankallande i ekonomigruppen har varit kassören Bertil Högberg men det 
löpande ekonomiadminitrativa arbetet och medlemsregistret har som vanligt 
skötts av Carl Åkerberg och Thommy Johansson. Under året har gruppen bland 

annat arbetat med att få bättre integration mellan bokföringsprogram och 
banken samt med låneansökningar och integration mellan webbshopen 

lagerprogram och bokföring  

 

Externa aktiviteter 
Liksom förra året fanns en popup-butik på Öland. Det ekonomiska resultatet var mindre 

än 2021 på grund av kortare period men också en besvärligare konkurrenssituation. 

Lyckligtvis blev vi inbjudan att delta på Urkultfestivalen med en popup-butik. Det var 

både roligt och gav ett rejält tillskott i kassan. Det fanns också möjlighet att föreläsa om 

Fair Trade under festivalen. 

 



Föreningen deltog också på julmarknader i Österbybruk, Sigtuna,  Knivsta och Schysst 

jul i Stockholm och Uppsala. En extern försäljning har också skett under december på 

Stiftsgården i Rättvik. På två olika arbetsplatser har försäljningslådor etablerats. 

 

Lördagsfika 
Har genomförts ett antal gånger under året. Föreningen har bjudit på fika och lockat lite 

fler kunder in i butiken. Lördagsfikat har ibland kopplats till särskilda erbjudanden. 

 

Fairtrade city Uppsala 
Vi deltar även aktivt i styrgruppen för Uppsala Fairtarde City. Det har t.ex. också 

inneburit praktiskt deltagande när det bjöds på Fairtrade kaffe på gågatan under 

Fairtrade Challenge. Vi har också fått bra exponering på Fairtrade Citys annonssidor i 

UNT. 

 

Fair Trade Återförsäljarna 
Vi deltar aktivt inom ramen för vår nationella organisation Fair Trade Återförsäljarna. 

Johanna har under året representerat oss i den nationella styrelsen. Hon representerade 

också oss och Fair Trade Återförsäljarna på WFTOs konferens i Berlin i september. Vi har 

också aktivt deltagit i de flesta av medlemsmötena. De har hållits på Zoom i princip en 

gång i månaden. Vi är den största butiken och står för över 20 % av butikernas 

omsättning i Sverige. 

  



Ekonomi och bokslut för 2022 

 

Försäljningen 

Försäljningen i butiken, fakturering och externa aktiviteter för 2022 ökade med 9 % 

jämfört med 2021 och bruttoresultatet ökade med 15 %. Försäljningen minskade dock 

under fjärde kvartalet jämfört med 2021 trots stor satsning på deltagande i olika 

marknader. 

 

Hantverkets andel av försäljningen var 54% (55 % föregående år). 

90% av försäljningen var Fair Trade.  

 

Varulager 

Lagrets omsättningshastighet (kostnad för sålda varor/lager) var 2,4 (3,2) gånger per år. 

Lagervärdet har ökat med 15 % under året.  

 

Lagret bokförs löpande med uppgifter från kassa/lagersystemet. För att kontrollera att 

det verkliga lagret överensstämmer med det bokförda genomförs en årlig inventering.  

Vår bedömning är att lagervärdet är realistiskt trots att vi såg en del varor som skulle 

behöva reas under inköpsvärde. Den pågående inflationen ökar det befintliga lagrets 

värde vilket kompenserar för detta. 

 

Soliditet och likviditet 

Vår soliditet (eget kapital/totalt kapital) är 13 % (24 % föregående år). Soliditeten visar 

vår betalningsförmåga på längre sikt. Vanligtvis ligger en god soliditet på ca 30 %. 

Kassalikviditeten (omsättningstillgångar − varulager)/kortfristiga skulder) visar vår 

förmåga att återbetala våra kortfristiga skulder. Likviditeten är 29 % (35 %).  

 

Årets resultat 

Året har gett ett underskott på 52 017,38 kr, vilket medför att föreningen har ett eget 

kapital på 78 981,25 kr.  

 



Bokslut för räkenskapsåret 2022 

Resultaträkning 

 Funktionsuppdelning 

(i tusental kronor) 

Resultat 2021 Förändring Resultat 

2022 

 Försäljning 8 1818,9 172,6 1991,5 

 Kostnad för sålda varor -998,6 -49,9 -1048,5 

Bruttoresultat 820,3 122,7 943,0 

 Lokalkostnader 9 -386,7 77,7 309,0 

 Försäljningskostnader -132,0 26,2 -105,8 

 Administrationskostnader -62,2 -0,4 -62,6 

 Personalkostnader 7 -466,4 -80,7 -547,1 

 Övriga rörelseintäkter  0,2 2,6 2,8 

 Övriga rörelsekostnader -6,6 2,5 -4,1 

 Medlemsavgifter och gåvor 9 177,0 -142,3 34,7 

 Föreningskostnader -0,2 -1,3 -1,5 

 Ränteintäkter 0,0 0,0 0,0 

 Räntekostnader -2,1 -0,4 -2,5 

 Övriga skatter 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat -58,5 6,5 -52,0 

 

Balansräkning 

 (i tusental kronor) 2022-01-01  2022-12-31 

TILLGÅNGAR    

Materiella anläggningstillgångar 1    

 Inventarier 0,0  0,0 

Finansiella anläggningstillgångar    

 Andra långfristiga 

värdepappersinnehav  

0,0  7,0 

Omsättningstillgångar    

 Varulager 2 400,0  458,4 

 Kundfordringar 3 17,1  26,0 

 Övriga fordringar 3 2,2  2,6 

 Förutbetalda kostnader 28,5  26,3 

 Kassa och bank 5 97,3  70,0 

Summa tillgångar 545,1  590,3 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    

 Eget kapital vid årets början 189,5  131,0 

 Årets resultat -58,5  -52,0 

 Eget kapital vid årets slut  131,0  79,0 

Skulder 4    

 Skulder till kreditinstitut 5 0,0  86,4 

 Lån från medlemmar 145,5  175,5 

 Förskott från kunder 7,9  17,0 

 Leverantörsskulder 87,7  65,9 

 Skatteskulder 6 -0,9  -1,1 

 Övriga skulder 6 111,2  106,3 

 Upplupna kostnader 62,7  61,4 

Summa eget kapital och skulder 545,1  590,3 

 



Noter 

Not 1: Anläggningstillgångarna värderas till anskaffningsvärdet. Avskrivning av 

anläggningstillgångarna har skett med 20 % av anskaffningsvärdet per år. 

Not 2: Varulagret har värderats till anskaffningsvärde.  

Not 3: Kundfordringar och övriga fordringar har värderats till det belopp med vilket de 

beräknas inflyta.  

Not 4: Skulder har värderats till det belopp med vilket de beräknas utkrävas.  

Not 5: Beviljad checkkredit uppgår till 100 000 kr. Lån från Fair Trade Återförsäljarna 30 

000 kr. Lån på 160 000 kr beviljat hos Ekobanken med garanti från Mikrofonden. Av det 

har 60 000 kr tagits i anspråk för att förstärka likviditeten och lagret. Av detta har 3600 

amorterats. 100 000 var avsett för en investering i luftkonditionering vilken skjutits på 

framtiden. 

Not 6: Moms, arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt för anställda redovisas 

under Övriga skulder. 

Not 7: Bidrag för personal uppgår till 98591 kr. Det består av lönebidrag, ersättning för 

sjuklönekostnader samt lönesubvention för sommarjobb 

Not 8: Fakturering 2021 till andra butiker för gemensamma inköp 54062 kr 

Not 9: Intäkter och kostnader för flytten 2021. Insamlingen gav 158 000 kr och de extra 

kostnaderna pga. flytten var 192 000 kr.  
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