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Svenska Kyltekniska Föreningen
Org nr 802001-9314

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2
- resultaträkning 12
- balansräkning 13
- noter 15

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående 
år.
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Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Styrelsen för Svenska Kyltekniska Föreningen, 802001-9314, får härmed avge följande årsredovisning 
för verksamhetsåret 2021-01-01 -- 2021-12-31.

Svenska Kyltekniska föreningen är en ideell personförening ursprungligen grundad 1911. Efter att ha 
blivit upplöst 1928 återgrundades föreningen 1942. Vårt mål är att stödja, påverka och främja kyl- och 
värmepumpteknikens utveckling, samt ständigt hålla våra medlemmar väl informerade om vad som 
händer såväl inom Sverige som internationellt. Den personliga kontakten mellan medlemmarna i 
samband med våra medlemsmöten är också en källa till förkovran inom kyltekniken. Nätverkande är 
en viktig och uppskattad del av föreningens arbete.

Medlemsunderlag

Under året kan noteras en viss minskning av antalet aktiva betalande medlemmar. Ett antal av de som 
valt att träda ur föreningen hänvisar till neddragningar i samband med den pågående pandemin.

Arbetet med att uppdatera och rätta uppgifterna i medlemsregistret pågår kontinuerligt. Vi försöker 
också att i större utsträckning skicka medlemsfaktura via epost. 

Medlemsantalet i föreningen har den 31 december de senaste fyra åren varit enligt nedan.

2021 2020 2019 2018
Personligt medlemskap
Stockholm 621 554 526 509

(43,30%) (41,13%) (40,40%) (40,30%)

Göteborg 455 457 458 453
(31,73%) (33,93%) (35,18%) (35,87%)

Malmö 358 336 318 301
(24,97%) (24,94%) (24,42%) (23,83%)

Summa 1 434 1 347 1 302 1 263

Företagsmedlemskap 22 24 24 24
Totalt 1 456 1 371 1 326 1 287
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Fördelningen mellan de olika medlemskategorierna var följande

Totalt Stockholm Göteborg Malmö
Aktiva medlemmar 817 328 345 144
Pensionärer 149 70 49 30
Studerande 468 223 61 184
Varav utlandsmedlemmar 1 1
Varav hedersmedlemmar 20 11 3 6
Varav befriade medlemmar 7 5 1 1

Medlemsinformation

Förutom vid varje lokalavdelnings lokalmöten samt vid Huvudföreningens årsstämma hålls 
medlemmarna informerade genom vår hemsida, våra nyhetsbrev samt under Föreningsnytt i tidningen 
KYLA+ Värmepumpar.

Administration

Föreningens adress har varit Dammviksvägen 20, 443 71 Gråbo.

Kansliansvarig har varit Jan Hanner.
Kanslichef har varit Robert Thell.
Ekonomiansvarig har varit Peter Ohlsson 

Styrelse

Styrelsens ordförande under året har varit Robert Thell. Vice ordförande under året har varit Peter 
Ohlsson. Följande personer har varit styrelseledamöter som utsetts av respektive lokalavdelning.

Stochholmsavdelningen

Ordinarie: Rikard Planting, Johnny Andersson
Suppleanter: Martin Forsén, Joachim Claesson, Göran Gudin
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Göteborgsavdelningen

Ordinarie: Martin Benettsson, Robert Thell, Jonas Nordmark
Suppleanter: Jonas Hagman, Urban Håkansson, Peter Ohlsson

Malmöavdelningen

Ordinarie: Bassam Oazaz, Jonas Sjöström, Kjell Vidén
Suppleanter: Lars Lindqvist, Sergej Mulabdic

Styrelsemöten

Styrelsen ar under verksamhetsåret haft sammanlagt åtta protokollförda möten. Årsstämman 
arrangerades detta år av Lokalföreningen i Malmö och genomfördes digitalt. Alla möten har haft stor 
närvaro och stort engagemang från styrelsens ledamöter. Fem möten hölls som videomöten och två 
som fysiska möten.

Revisorer

Valda revisorer har varit:

Ordinarie: Crister Valtersson, Håkan Janson, Per-Johan Olsson

Suppleanter: Tommy Fröberg, Dennis Mårdbring, Harald Jönsson

Valnämnd

Valnämnd utgörs av: Mikael Dagberg, Peter Hultin, Peter Sandström

Till ordförande i valnämnd har valts Mikael Dagberg.

 R
P,

 M
B,

 B
J,

 H
J,

 P
O

, C
O

V,
 J

VA
, J

S,
 J

N
, K

G
V.

.. 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k




Svenska Kyltekniska Föreningen
802001-9314

5(18) 

Lokalavdelningarna

Lokalavdelningarna är egna juridiska personer. Därmed återges verksamheten lite summariskt, men vi 
har givetvis en tät koppling, ett nära samarbete och ett gemensamt mål.

Stockholmsavdelningens styrelse
Ordförande: Rikard Planting
Vice Ordförande: Johnny Andersson
Kassör Göran Gudin
Sekreterare Joachim Claesson
Ordinarie ledamöter: Martin Forsén

Kenneth Borg
Suppleanter: Anders Bergman

Mats Blomkvist

Verksamhetsberättelse i sammandrag.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra protokollförda möten och ett årsmöte. Under rådande 
pandemi har dessa möten utom det första konstituerande mötet hållits digitalt.

Sommarmötet som vanligtvis används för planering av verksamheten under hösten, liksom vintermötet 
för planering av vårens aktiviteter, hölls detta verksamhetsår som vanliga styrelsemöten digitalt.

Fortlöpande under verksamhetsåret har information utbytts mellan Stockholmsavdelningen och 
huvudstyrelsen samt vice versa. Även huvudstyrelsens möten har huvudsakligen hållits digitalt.

Medlemsmöten

Rådande pandemi har medfört att våra traditionella fysiska medlemsmöten inte har kunnat genomföras. 
Detta gäller även för våra systeravdelningar i Malmö och Göteborg. Fysiska möten har ett värde utöver 
intressanta föredrag genom att nätverka och träffa gamla och nya branschkollegor. Under perioden från 
och med årsmötet 2021 till årsmötet 2022 har ett medlemsmöte genomförts där vi fick möjligheten att 
ta del av forskning från KTH bl.a. gällande system med lågt GWP och rundtur på KTHs labb. Styrelsen 
har förhoppningar om att under kommande verksamhetsår återuppta och återgå till tidigare rutiner med 
6 medlemsmöten per år.

Genomförda årsmöten har haft följande inriktning:

2021-03-15, Stockholmsavdelningens årsmöte 2021 via Zoom.
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Göteborgsavdelningens styrelse
Ordförande: Martin Benettsson
Vice Ordförande: Jonas Nordmark
Kassör Robert Thell
Sekreterare Urban Håkansson
Ordinarie ledamöter: Peter Ohlsson 

Jonas Hagman
Calle Sjöberg
Ulrick Tell

Suppleanter: Niclas Robertsson
Rebecka Asteberg

Verksamhetsberättelse i sammandrag.

Under verksamhetsåret har 6 protokollförda styrelsemöten ägt rum. Merparten av styrelsemötena har 
hållits via Microsoft Teams pga. Covid-19 pandemin.

Föreningsmöten
På grund av den pågående Covid19-pandemin har enbart ett fysiskt föreningsmöte kunnat hållas under 
verksamhetsåret. Restriktioner från Folkhälsomyndigheten har omöjliggjort dessa fysiska möten.

2021-03-29, Årsmöte via Microsoft Teams
Styrelsen i lokalavdelningen beslutade att hålla årets årsmöte som ett virtuellt årsmöte, via Microsoft 
Teams. Detta beslut togs med hänsyn till den pågående Covid-19 pandemin. Att mötet hölls via 
Microsoft Teams var vårt sätt att bidra till minskad smittspridning. 9 personer deltog på mötet.

2021-11-29, Föreningsmöte med julbord
Under en kort period under hösten fanns det möjlighet att träffas fysiskt. Föreningen kunde då bjuda in 
till vårt traditionella föreningsmöte med julbord. Vi kunde då för första gången på länge träffas på 
Villa Belparc. Drygt 30 medlemmar deltog.

Malmöavdelningens styrelse
Ordförande: Bassam Qazaz
Vice Ordförande: Jonas Sjöström
Kassör Jonas Sjöström
Sekreterare Robert Åkesson
Ordinarie ledamöter: Kjell Vidén

Leif Olsson
Mikael Karwat
Christoffer Pantzar

Suppleanter: Mattias Müller
Lars Lindkvist
Sergej Mulabdic
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Verksamhetsberättelse i sammandrag.

Medlemsmöten och studiebesök

Verksamhetsåret 2021 har omfattat 6 st. planerade medlemsmöten inklusive
årsmöte. Pga pandemin och dess restriktioner har dessa inte gått att genomföra.

23 Mars Digitalt årsmöte

Styrelsemöten

Föreningens styrelse har under året haft 2 st. protokollförda sammanträden/planeringsmöten.

Styrelsen tackar alla som medverkat i föreningsarbetet. Inte minst vid våra olika arrangemang
och vi uttalar vår förhoppning om att 2022 skall bli ett framgångsrikt år.

Intressen i andra bolag och stiftelser

Kylbranschens Samarbetsstiftelse, (KYS)
Svenska Kyltekniska Föreningen är en av de tre stiftarna av KYS, som idag är en anslagsgivande 
stiftelse som delfinansierar för branschen väsentliga forskningsprojekt, utvecklingsprojekt samt för 
utbildning med liknande mål. Stiftelsens ändamål är att verka för hög kvalité på värmepumpar och 
kylanläggningar och en hög kompetens för de som verkar inom branschen.

Under verksamhetsåret har det inte behandlats några anslagssökningar. Detta beroende på att 
stiftelsens möjlighet att ge nya anslag även under 2021 har försvårats av att utdelningen har varit 
begränsad från dotterbolaget Installations Certifiering i Stockholm AB.

Under åren 2009-2021 har 42 anslag beviljats om drygt 19, 5 miljoner kronor, därav hade drygt 17, 5 
miljoner kronor utbetalats per 2021-12-31. R
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Installations Certifiering i Stockholm AB, INCERT
Verksamhetsåret 2021 har varit ekonomiskt gott. Fokus inom verksamheten har legat på noggrann 
kostnadskontroll. Samtidigt har den pågående covid-19 pandemin, som försvårat resandet och mötandet, 
inneburit besparingar. Vart femte år sker en förnyelse av certifikat för våra kyltekniker och antalet 
omcertifieringar under året har varit stort. Sammantaget har antalet aktiva certifikat fortsatt att öka under 
2021. 

Utsikterna för kommande år är positiva trots covid-19 pandemin. Uppfattningen från styrelsen är att 
INCERT även fortsättningsvis kommer att visa god lönsamhet.
.
I mitten på januari 2021 tillträdde den sedan tidigare tillförordnade verkställande direktören, Per Jonasson 
formellt tjänsten som verkställande direktör för INCERT.

KYLA+ Värmepumpar
Under verksamhetsåret har det i tidningen framför allt informerats om statusen på vår hemsida samt 
vår goda ekonomi. Vid vissa tillfällen har det informerats om våra handböcker och hur de genomgår en 
uppdatering. Covid-19 pandemin har även under året påverkat händelseförloppet kring våra 
föreningsmöten. I avtalet med tidningen KYLA+ Värme är det inget nytt som hänt.

Kursverksamhet

Föreningens årliga säkerhetskurser naturliga köldmedier vid Brandorama i Helsingborg är mycket 
populära. Som följd av pandemin har dock antal kurstillfällen under 2021 endast varit ett på våren och 
ett på hösten, då vi ställt in två kurstillfällen till följd av för få anmälda. Utöver dessa två tillfällen har 
kursen i anpassad version vid ett antal tillfällen hållits riktat till enstaka företag. Kursen behandlar 
ammoniaksäkerhet men vi har även tagit med faror och risker för användande av de andra naturliga 
köldmedierna propan och CO2.

Hemsidan

I slutet av år 2020 inleddes arbetet med att modernisera vår hemsida. En arbetsgrupp tillsattes som 
tidigt bestämde sig för att hemsidan skulle utnyttja ett modernt open-sourcesystem. Under första delen 
av 2021 togs ett upphandlingsunderlag fram och tänkbara leverantörer kontaktades. I början av maj 
valdes en leverantör av den nya hemsidan. Medan huvuddelarna i den grafiska utformningen blev klar 
till sommaren, pågick arbetet med att implementera vårt medlemsregister och övriga specialfunktioner 
under hösten 2021. Arbetet blev klar till årsskiftet, och den 7 januari 2022 driftsattes hemsidan. Den 
totala kostnaden för den nya hemsidan blev ca 200 kkr.

Innehållet på den nya hemsidan är ungefär detsamma som det på vår tidigare hemsida. Den stora 
skillnaden är att vi nu fått en modern design, som också lämpar sig utmärkt även för dem som vill läsa 
sidan i sin telefon eller på sin padda. Vi räknar också med att vi i och med detta byte står bättre rustade 
i framtiden och kommer att ha lättare att lägga till ny funktionalitet när så behövs.
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Handböcker

Försäljningen av föreningens handböcker har ökat under året. Försäljningen sker till medlemmar men 
också i stor omfattning till utbildningsföretag. HB28 "Kompendium inför examinering" är den 
handbok som säljer absolut mest. Även HB10 ”Praktisk Kylteknik” har varit efterfrågat som 
kurslitteratur i en allt ökande omfattning. Sammanlagt sålde vi 2293 böcker (föregående år 2084) om 
kyla och kylteknik under 2021.

Nyhetsbrev

Det har under året utkommit 7 st nyhetsbrev. Nyhetsbreven har varit uppskattade och det inkommer 
alltid reaktioner från medlemmarna efter varje brev.

Ekonomi

Huvudföreningens ändamål är förutom kompetensutveckling genom bokförsäljning och kurser även att 
administrera medlemsregister och samla in och fördela medlemsavgifter till lokalavdelningarna. Det 
bidrag som betalas ut till lokalavdelningarna är deras enda inkomstkälla och således helt avgörande för 
den verksamhet som utförs där. Bidragets storlek grundar sig på avdelningarnas medlemsantal av 
aktiva, betalande medlemmar.

För 2021 har följande bidrag lämnats till lokalavdelningarna:
Stockholm   84 055:- (90 950:-)
Göteborg   86 708:- (84 481:-)
Malmö   47 625:- (47 768:-)

Slutord

Efter mitt andra år som ordförande för huvudföreningen beskriver jag nedan vad vårt styrelsearbete 
fokuserat på.

Styrelsearbetet.

Under 2021 har vårt arbete mestadels fokuserats på vår hemsida. Siktet var att få den klar innan 
årsskiftet men vi valde att avvakta helgerna innan den ”sjösattes”. De separata IT-mötena kring
hemsidan avslutades under hösten. I det sista mötet togs beslutet att nu ska vi låta webbutvecklarna 
slutföra den sista handpåläggningen.
Våra styrelsemöten har alternerats mellan distans och platsbundna. De platsbundna mötena har varit i 
Göteborg. Dock har det varit möjligt att medverka på distans för de som ej kunnat ta sig till Göteborg. 
Styrelsen har även arbetat med förfrågningar som att utföra utbildningar på andra orter.
Varje månad har rapporter föredömligt distribuerats från vår kanslist Jan Hanner. De vi får till oss är 
ekonomi, bokförsäljning samt statusen på antalet medlemmar.
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Medlemsutvecklingen.

Det fortgår sedan flera år ett visst tapp vad gäller aktiva medlemmar i föreningen.  Det är fler som 
säger upp sitt medlemskap. Orsaken vet vi ej säkert men man kan dra slutsatsen att efterdyningarna 
från pandemin spelar en stor roll. Samtidigt har antalet studerande-medlemmar ökat. Det är fler som 
går kyl- och värmepumpsutbildningar idag. I slutet på året drogs det i gång med fysiska 
föreningsmöten på våra lokalavdelningar. Det var en bra uppslutning på mötena. Allt mellan 20-40 
deltagare. Vi kan bara hoppas att det ger oss nya medlemmar och att det kan hjälpa oss att behålla våra 
studerande-medlemmar även när de är klara med studierna.

Vi ser hur utvecklingen mot naturliga köldmedier tar fart. I kursplanerna för framtida kyl- och 
värmepumpstekniker så utökar man utbildningen med avsnitt som just behandlar de naturliga 
köldmedierna. Detta är något som vi i föreningen tar till oss. Kanske är en del i kommande 
föreningsmöten som kan locka till nya medlemmar.

Utbildningar.

Våra handböcker efterfrågas vid utbildningar inför examinationerna och vid våra utbildningscentra där 
det utförs kyl- och värmepumpsutbildningar.
Vår säkerhetsutbildning på Brandorama i Helsingborg är omtyckt. Deltagarantalet har varierat en del 
samt vissa gånger har den fått ställas in p g a för lågt deltagande. Vad som är en möjlig väg för 
föreningen är att utföra vår säkerhetsutbildning på andra orter och med samma upplägg som utförs på 
Brandorama. Förfrågningar om sådana kurser kommer med jämna mellanrum och i skrivande stund 
kommer en utbildning att utföras av oss på Sandö utanför Kramfors den 5 april 2022.

En av våra handböcker har uppdaterats. Det är Handbok 27 ”Kylteknikens grunder”. I den har det 
utökats med mer information kring de naturliga köldmedierna, nya h log p diagram samt en del äldre 
formler har byts ut. Fortsättningsvis kommer fler handböcker att genomgås och revideras. Vilken som 
står på tur kommer att beslutas under våra styrelsemöten.

Framtiden.

Vi blickar framåt med tillförsikt då det inom kort kommer en uppdaterad version av den svenska 
författningen om fluorerade växthusgaser. Samma gäller uppdatering av F-gasförordningen. Vad ger 
det oss i kylbranschen för utmaningar framgent? Nu om inte förr så gäller det att se om sitt hus och 
förkovra sig i de naturliga köldmedierna. Ta tillfället i akt för tiden har den benägenhet att ”springa 
ifrån oss”. Vissa säger att man inte vill vara först med nyheter utan låta andra ”ta smällen”. Andra vill 
ligga i framkant. Det är något ni själva får avgöra. Vad som är säkert är att de syntetiska köldmedierna 
kommer att minska.
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Förslag till vinstdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserat resultat 1 951 288
Årets vinst 173 187

kronor 2 124 475

Styrelsen föreslår att disponibla vinstmedel balanseras i ny 
räkning.

Resultat och ställning

Föreningens redovisade resultat för räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid 
räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning Not 2021 2020

Nettoomsättning 2 157 034 2 140 507
Övriga rörelseintäkter 484 1 260

2 2 157 518 2 141 767

Rörelsens kostnader 3
Handelsvaror 4 -990 010 -912 087
Övriga externa kostnader 5 -994 565 -765 762

Summa rörelsens kostnader -1 984 575 -1 677 849

Rörelseresultat 172 943 463 918

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 244 681

Summa resultat från finansiella poster 244 681

Resultat efter finansiella poster 173 187 464 599

Årets vinst 173 187 464 599
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

 Immateriella anläggningstillgångar 6
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0

Summa anläggningstillgångar 0 0

Omsättningstillgångar

 Varulager m m
Handelsvaror 299 622 325 343

 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 132 703 99 342
Övriga kortfristiga fordringar 119 539 59 974
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 477 13 442

267 719 172 758

 Kassa och bank 2 314 470 1 773 690

Summa omsättningstillgångar 2 881 811 2 271 791

Summa tillgångar 2 881 811 2 271 791

 R
P,

 M
B,

 B
J,

 H
J,

 P
O

, C
O

V,
 J

VA
, J

S,
 J

N
, K

G
V.

.. 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k




Svenska Kyltekniska Föreningen
802001-9314

14(18) 

Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Kapitalbehållning vid årets början 1 951 288 1 486 689
Årets vinst 173 187 464 599

Summa eget kapital 2 124 475 1 951 288

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 446 339 51 951
Övriga kortfristiga skulder 18 862 26 323
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 292 135 242 229

Summa kortfristiga skulder 757 336 320 503

Summa eget kapital och skulder 2 881 811 2 271 791

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Föreningens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd.

Intäkter
Försäljning av varor redovisas till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 
Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. 

Materiella och Immateriella tillgångar
Utgifterna för den nya hemsidan har i sin helhet kostnadsförts. 

Inga oavskrivna materiella eller immateriella anläggningstillgångar redovisas i balansräkningen.

Varulager
Lager av handböcker värderas till anskaffningsvärde med avdrag för inkurans.

Kundfordringar  
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter 
avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren

2021-12-31 2020-12-31

Medlemsavgifter 93 100 94 250
Försäljning handböcker 1 324 784 1 199 136
Kurs ammoniaksäkerhet 282 000 384 800
Serviceavgifter medlemmar 457 150 462 321
Övriga intäkter 485 1 260

Summa 2 157 519 2 141 767
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Not 3 Personalkostnader

Föreningen har under räkenskapsåret ej haft någon anställd personal och inga löner har utbetalats.

Not 4 Tryckning, försäljning och handelsvaror

2021 2020

Royalty 243 493 220 793
Kurs ammoniaksäkerhet 217 500 247 745
Prenumeration medlemmar/medlemsinfo Kyla+ 47 250 47 250
Kostnader handböcker inkl lagerförändring 383 621 311 281
Övrigt 98 146 85 018

Summa 990 010 912 087

Not 5 Övriga externa kostnader

2021 2020

Årsavgifter lokalföreningar 218 388 223 199
Mötes- och resekostnader 45 420 29 453
Kanslitjänst 278 964 276 037
Lokal- och kontorskostnader 27 513 27 521
Hemsida 212 148 10 251
Övrigt 212 132 199 302

Summa 994 565 765 763
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Not 6 Immateriella anläggningstillgångar

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 373 128 373 128

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 373 128 373 128

Ingående avskrivningar -373 128 -373 128

Utgående ackumulerade avskrivningar -373 128 -373 128

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Utgående restvärde enligt plan 0 0
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Förvaltningsberättelse


Information om verksamheten


Styrelsen för Svenska Kyltekniska Föreningen, 802001-9314, får härmed avge följande årsredovisning 
för verksamhetsåret 2021-01-01 -- 2021-12-31.


Svenska Kyltekniska föreningen är en ideell personförening ursprungligen grundad 1911. Efter att ha 
blivit upplöst 1928 återgrundades föreningen 1942. Vårt mål är att stödja, påverka och främja kyl- och 
värmepumpteknikens utveckling, samt ständigt hålla våra medlemmar väl informerade om vad som 
händer såväl inom Sverige som internationellt. Den personliga kontakten mellan medlemmarna i 
samband med våra medlemsmöten är också en källa till förkovran inom kyltekniken. Nätverkande är 
en viktig och uppskattad del av föreningens arbete.


Medlemsunderlag


Under året kan noteras en viss minskning av antalet aktiva betalande medlemmar. Ett antal av de som 
valt att träda ur föreningen hänvisar till neddragningar i samband med den pågående pandemin.


Arbetet med att uppdatera och rätta uppgifterna i medlemsregistret pågår kontinuerligt. Vi försöker 
också att i större utsträckning skicka medlemsfaktura via epost. 


Medlemsantalet i föreningen har den 31 december de senaste fyra åren varit enligt nedan.


2021 2020 2019 2018
Personligt medlemskap
Stockholm 621 554 526 509


(43,30%) (41,13%) (40,40%) (40,30%)


Göteborg 455 457 458 453
(31,73%) (33,93%) (35,18%) (35,87%)


Malmö 358 336 318 301
(24,97%) (24,94%) (24,42%) (23,83%)


Summa 1 434 1 347 1 302 1 263


Företagsmedlemskap 22 24 24 24
Totalt 1 456 1 371 1 326 1 287
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Fördelningen mellan de olika medlemskategorierna var följande


Totalt Stockholm Göteborg Malmö
Aktiva medlemmar 817 328 345 144
Pensionärer 149 70 49 30
Studerande 468 223 61 184
Varav utlandsmedlemmar 1 1
Varav hedersmedlemmar 20 11 3 6
Varav befriade medlemmar 7 5 1 1


Medlemsinformation


Förutom vid varje lokalavdelnings lokalmöten samt vid Huvudföreningens årsstämma hålls 
medlemmarna informerade genom vår hemsida, våra nyhetsbrev samt under Föreningsnytt i tidningen 
KYLA+ Värmepumpar.


Administration


Föreningens adress har varit Dammviksvägen 20, 443 71 Gråbo.


Kansliansvarig har varit Jan Hanner.
Kanslichef har varit Robert Thell.
Ekonomiansvarig har varit Peter Ohlsson 


Styrelse


Styrelsens ordförande under året har varit Robert Thell. Vice ordförande under året har varit Peter 
Ohlsson. Följande personer har varit styrelseledamöter som utsetts av respektive lokalavdelning.


Stochholmsavdelningen


Ordinarie: Rikard Planting, Johnny Andersson
Suppleanter: Martin Forsén, Joachim Claesson, Göran Gudin
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Göteborgsavdelningen


Ordinarie: Martin Benettsson, Robert Thell, Jonas Nordmark
Suppleanter: Jonas Hagman, Urban Håkansson, Peter Ohlsson


Malmöavdelningen


Ordinarie: Bassam Oazaz, Jonas Sjöström, Kjell Vidén
Suppleanter: Lars Lindqvist, Sergej Mulabdic


Styrelsemöten


Styrelsen ar under verksamhetsåret haft sammanlagt åtta protokollförda möten. Årsstämman 
arrangerades detta år av Lokalföreningen i Malmö och genomfördes digitalt. Alla möten har haft stor 
närvaro och stort engagemang från styrelsens ledamöter. Fem möten hölls som videomöten och två 
som fysiska möten.


Revisorer


Valda revisorer har varit:


Ordinarie: Crister Valtersson, Håkan Janson, Per-Johan Olsson


Suppleanter: Tommy Fröberg, Dennis Mårdbring, Harald Jönsson


Valnämnd


Valnämnd utgörs av: Mikael Dagberg, Peter Hultin, Peter Sandström


Till ordförande i valnämnd har valts Mikael Dagberg.
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Lokalavdelningarna


Lokalavdelningarna är egna juridiska personer. Därmed återges verksamheten lite summariskt, men vi 
har givetvis en tät koppling, ett nära samarbete och ett gemensamt mål.


Stockholmsavdelningens styrelse
Ordförande: Rikard Planting
Vice Ordförande: Johnny Andersson
Kassör Göran Gudin
Sekreterare Joachim Claesson
Ordinarie ledamöter: Martin Forsén


Kenneth Borg
Suppleanter: Anders Bergman


Mats Blomkvist


Verksamhetsberättelse i sammandrag.


Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra protokollförda möten och ett årsmöte. Under rådande 
pandemi har dessa möten utom det första konstituerande mötet hållits digitalt.


Sommarmötet som vanligtvis används för planering av verksamheten under hösten, liksom vintermötet 
för planering av vårens aktiviteter, hölls detta verksamhetsår som vanliga styrelsemöten digitalt.


Fortlöpande under verksamhetsåret har information utbytts mellan Stockholmsavdelningen och 
huvudstyrelsen samt vice versa. Även huvudstyrelsens möten har huvudsakligen hållits digitalt.


Medlemsmöten


Rådande pandemi har medfört att våra traditionella fysiska medlemsmöten inte har kunnat genomföras. 
Detta gäller även för våra systeravdelningar i Malmö och Göteborg. Fysiska möten har ett värde utöver 
intressanta föredrag genom att nätverka och träffa gamla och nya branschkollegor. Under perioden från 
och med årsmötet 2021 till årsmötet 2022 har ett medlemsmöte genomförts där vi fick möjligheten att 
ta del av forskning från KTH bl.a. gällande system med lågt GWP och rundtur på KTHs labb. Styrelsen 
har förhoppningar om att under kommande verksamhetsår återuppta och återgå till tidigare rutiner med 
6 medlemsmöten per år.


Genomförda årsmöten har haft följande inriktning:


2021-03-15, Stockholmsavdelningens årsmöte 2021 via Zoom.
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Göteborgsavdelningens styrelse
Ordförande: Martin Benettsson
Vice Ordförande: Jonas Nordmark
Kassör Robert Thell
Sekreterare Urban Håkansson
Ordinarie ledamöter: Peter Ohlsson 


Jonas Hagman
Calle Sjöberg
Ulrick Tell


Suppleanter: Niclas Robertsson
Rebecka Asteberg


Verksamhetsberättelse i sammandrag.


Under verksamhetsåret har 6 protokollförda styrelsemöten ägt rum. Merparten av styrelsemötena har 
hållits via Microsoft Teams pga. Covid-19 pandemin.


Föreningsmöten
På grund av den pågående Covid19-pandemin har enbart ett fysiskt föreningsmöte kunnat hållas under 
verksamhetsåret. Restriktioner från Folkhälsomyndigheten har omöjliggjort dessa fysiska möten.


2021-03-29, Årsmöte via Microsoft Teams
Styrelsen i lokalavdelningen beslutade att hålla årets årsmöte som ett virtuellt årsmöte, via Microsoft 
Teams. Detta beslut togs med hänsyn till den pågående Covid-19 pandemin. Att mötet hölls via 
Microsoft Teams var vårt sätt att bidra till minskad smittspridning. 9 personer deltog på mötet.


2021-11-29, Föreningsmöte med julbord
Under en kort period under hösten fanns det möjlighet att träffas fysiskt. Föreningen kunde då bjuda in 
till vårt traditionella föreningsmöte med julbord. Vi kunde då för första gången på länge träffas på 
Villa Belparc. Drygt 30 medlemmar deltog.


Malmöavdelningens styrelse
Ordförande: Bassam Qazaz
Vice Ordförande: Jonas Sjöström
Kassör Jonas Sjöström
Sekreterare Robert Åkesson
Ordinarie ledamöter: Kjell Vidén


Leif Olsson
Mikael Karwat
Christoffer Pantzar


Suppleanter: Mattias Müller
Lars Lindkvist
Sergej Mulabdic
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Verksamhetsberättelse i sammandrag.


Medlemsmöten och studiebesök


Verksamhetsåret 2021 har omfattat 6 st. planerade medlemsmöten inklusive
årsmöte. Pga pandemin och dess restriktioner har dessa inte gått att genomföra.


23 Mars Digitalt årsmöte


Styrelsemöten


Föreningens styrelse har under året haft 2 st. protokollförda sammanträden/planeringsmöten.


Styrelsen tackar alla som medverkat i föreningsarbetet. Inte minst vid våra olika arrangemang
och vi uttalar vår förhoppning om att 2022 skall bli ett framgångsrikt år.


Intressen i andra bolag och stiftelser


Kylbranschens Samarbetsstiftelse, (KYS)
Svenska Kyltekniska Föreningen är en av de tre stiftarna av KYS, som idag är en anslagsgivande 
stiftelse som delfinansierar för branschen väsentliga forskningsprojekt, utvecklingsprojekt samt för 
utbildning med liknande mål. Stiftelsens ändamål är att verka för hög kvalité på värmepumpar och 
kylanläggningar och en hög kompetens för de som verkar inom branschen.


Under verksamhetsåret har det inte behandlats några anslagssökningar. Detta beroende på att 
stiftelsens möjlighet att ge nya anslag även under 2021 har försvårats av att utdelningen har varit 
begränsad från dotterbolaget Installations Certifiering i Stockholm AB.


Under åren 2009-2021 har 42 anslag beviljats om drygt 19, 5 miljoner kronor, därav hade drygt 17, 5 
miljoner kronor utbetalats per 2021-12-31.
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Installations Certifiering i Stockholm AB, INCERT
Verksamhetsåret 2021 har varit ekonomiskt gott. Fokus inom verksamheten har legat på noggrann 
kostnadskontroll. Samtidigt har den pågående covid-19 pandemin, som försvårat resandet och mötandet, 
inneburit besparingar. Vart femte år sker en förnyelse av certifikat för våra kyltekniker och antalet 
omcertifieringar under året har varit stort. Sammantaget har antalet aktiva certifikat fortsatt att öka under 
2021. 


Utsikterna för kommande år är positiva trots covid-19 pandemin. Uppfattningen från styrelsen är att 
INCERT även fortsättningsvis kommer att visa god lönsamhet.
.
I mitten på januari 2021 tillträdde den sedan tidigare tillförordnade verkställande direktören, Per Jonasson 
formellt tjänsten som verkställande direktör för INCERT.


KYLA+ Värmepumpar
Under verksamhetsåret har det i tidningen framför allt informerats om statusen på vår hemsida samt 
vår goda ekonomi. Vid vissa tillfällen har det informerats om våra handböcker och hur de genomgår en 
uppdatering. Covid-19 pandemin har även under året påverkat händelseförloppet kring våra 
föreningsmöten. I avtalet med tidningen KYLA+ Värme är det inget nytt som hänt.


Kursverksamhet


Föreningens årliga säkerhetskurser naturliga köldmedier vid Brandorama i Helsingborg är mycket 
populära. Som följd av pandemin har dock antal kurstillfällen under 2021 endast varit ett på våren och 
ett på hösten, då vi ställt in två kurstillfällen till följd av för få anmälda. Utöver dessa två tillfällen har 
kursen i anpassad version vid ett antal tillfällen hållits riktat till enstaka företag. Kursen behandlar 
ammoniaksäkerhet men vi har även tagit med faror och risker för användande av de andra naturliga 
köldmedierna propan och CO2.


Hemsidan


I slutet av år 2020 inleddes arbetet med att modernisera vår hemsida. En arbetsgrupp tillsattes som 
tidigt bestämde sig för att hemsidan skulle utnyttja ett modernt open-sourcesystem. Under första delen 
av 2021 togs ett upphandlingsunderlag fram och tänkbara leverantörer kontaktades. I början av maj 
valdes en leverantör av den nya hemsidan. Medan huvuddelarna i den grafiska utformningen blev klar 
till sommaren, pågick arbetet med att implementera vårt medlemsregister och övriga specialfunktioner 
under hösten 2021. Arbetet blev klar till årsskiftet, och den 7 januari 2022 driftsattes hemsidan. Den 
totala kostnaden för den nya hemsidan blev ca 200 kkr.


Innehållet på den nya hemsidan är ungefär detsamma som det på vår tidigare hemsida. Den stora 
skillnaden är att vi nu fått en modern design, som också lämpar sig utmärkt även för dem som vill läsa 
sidan i sin telefon eller på sin padda. Vi räknar också med att vi i och med detta byte står bättre rustade 
i framtiden och kommer att ha lättare att lägga till ny funktionalitet när så behövs.







Svenska Kyltekniska Föreningen
802001-9314


9(18) 


Handböcker


Försäljningen av föreningens handböcker har ökat under året. Försäljningen sker till medlemmar men 
också i stor omfattning till utbildningsföretag. HB28 "Kompendium inför examinering" är den 
handbok som säljer absolut mest. Även HB10 ”Praktisk Kylteknik” har varit efterfrågat som 
kurslitteratur i en allt ökande omfattning. Sammanlagt sålde vi 2293 böcker (föregående år 2084) om 
kyla och kylteknik under 2021.


Nyhetsbrev


Det har under året utkommit 7 st nyhetsbrev. Nyhetsbreven har varit uppskattade och det inkommer 
alltid reaktioner från medlemmarna efter varje brev.


Ekonomi


Huvudföreningens ändamål är förutom kompetensutveckling genom bokförsäljning och kurser även att 
administrera medlemsregister och samla in och fördela medlemsavgifter till lokalavdelningarna. Det 
bidrag som betalas ut till lokalavdelningarna är deras enda inkomstkälla och således helt avgörande för 
den verksamhet som utförs där. Bidragets storlek grundar sig på avdelningarnas medlemsantal av 
aktiva, betalande medlemmar.


För 2021 har följande bidrag lämnats till lokalavdelningarna:
Stockholm   84 055:- (90 950:-)
Göteborg   86 708:- (84 481:-)
Malmö   47 625:- (47 768:-)


Slutord


Efter mitt andra år som ordförande för huvudföreningen beskriver jag nedan vad vårt styrelsearbete 
fokuserat på.


Styrelsearbetet.


Under 2021 har vårt arbete mestadels fokuserats på vår hemsida. Siktet var att få den klar innan 
årsskiftet men vi valde att avvakta helgerna innan den ”sjösattes”. De separata IT-mötena kring
hemsidan avslutades under hösten. I det sista mötet togs beslutet att nu ska vi låta webbutvecklarna 
slutföra den sista handpåläggningen.
Våra styrelsemöten har alternerats mellan distans och platsbundna. De platsbundna mötena har varit i 
Göteborg. Dock har det varit möjligt att medverka på distans för de som ej kunnat ta sig till Göteborg. 
Styrelsen har även arbetat med förfrågningar som att utföra utbildningar på andra orter.
Varje månad har rapporter föredömligt distribuerats från vår kanslist Jan Hanner. De vi får till oss är 
ekonomi, bokförsäljning samt statusen på antalet medlemmar.
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Medlemsutvecklingen.


Det fortgår sedan flera år ett visst tapp vad gäller aktiva medlemmar i föreningen.  Det är fler som 
säger upp sitt medlemskap. Orsaken vet vi ej säkert men man kan dra slutsatsen att efterdyningarna 
från pandemin spelar en stor roll. Samtidigt har antalet studerande-medlemmar ökat. Det är fler som 
går kyl- och värmepumpsutbildningar idag. I slutet på året drogs det i gång med fysiska 
föreningsmöten på våra lokalavdelningar. Det var en bra uppslutning på mötena. Allt mellan 20-40 
deltagare. Vi kan bara hoppas att det ger oss nya medlemmar och att det kan hjälpa oss att behålla våra 
studerande-medlemmar även när de är klara med studierna.


Vi ser hur utvecklingen mot naturliga köldmedier tar fart. I kursplanerna för framtida kyl- och 
värmepumpstekniker så utökar man utbildningen med avsnitt som just behandlar de naturliga 
köldmedierna. Detta är något som vi i föreningen tar till oss. Kanske är en del i kommande 
föreningsmöten som kan locka till nya medlemmar.


Utbildningar.


Våra handböcker efterfrågas vid utbildningar inför examinationerna och vid våra utbildningscentra där 
det utförs kyl- och värmepumpsutbildningar.
Vår säkerhetsutbildning på Brandorama i Helsingborg är omtyckt. Deltagarantalet har varierat en del 
samt vissa gånger har den fått ställas in p g a för lågt deltagande. Vad som är en möjlig väg för 
föreningen är att utföra vår säkerhetsutbildning på andra orter och med samma upplägg som utförs på 
Brandorama. Förfrågningar om sådana kurser kommer med jämna mellanrum och i skrivande stund 
kommer en utbildning att utföras av oss på Sandö utanför Kramfors den 5 april 2022.


En av våra handböcker har uppdaterats. Det är Handbok 27 ”Kylteknikens grunder”. I den har det 
utökats med mer information kring de naturliga köldmedierna, nya h log p diagram samt en del äldre 
formler har byts ut. Fortsättningsvis kommer fler handböcker att genomgås och revideras. Vilken som 
står på tur kommer att beslutas under våra styrelsemöten.


Framtiden.


Vi blickar framåt med tillförsikt då det inom kort kommer en uppdaterad version av den svenska 
författningen om fluorerade växthusgaser. Samma gäller uppdatering av F-gasförordningen. Vad ger 
det oss i kylbranschen för utmaningar framgent? Nu om inte förr så gäller det att se om sitt hus och 
förkovra sig i de naturliga köldmedierna. Ta tillfället i akt för tiden har den benägenhet att ”springa 
ifrån oss”. Vissa säger att man inte vill vara först med nyheter utan låta andra ”ta smällen”. Andra vill 
ligga i framkant. Det är något ni själva får avgöra. Vad som är säkert är att de syntetiska köldmedierna 
kommer att minska.
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Förslag till vinstdisposition


Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserat resultat 1 951 288
Årets vinst 173 187


kronor 2 124 475


Styrelsen föreslår att disponibla vinstmedel balanseras i ny 
räkning.


Resultat och ställning


Föreningens redovisade resultat för räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid 
räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning Not 2021 2020


Nettoomsättning 2 157 034 2 140 507
Övriga rörelseintäkter 484 1 260


2 2 157 518 2 141 767


Rörelsens kostnader 3
Handelsvaror 4 -990 010 -912 087
Övriga externa kostnader 5 -994 565 -765 762


Summa rörelsens kostnader -1 984 575 -1 677 849


Rörelseresultat 172 943 463 918


Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 244 681


Summa resultat från finansiella poster 244 681


Resultat efter finansiella poster 173 187 464 599


Årets vinst 173 187 464 599
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31


Tillgångar


Anläggningstillgångar


 Immateriella anläggningstillgångar 6
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0


Summa anläggningstillgångar 0 0


Omsättningstillgångar


 Varulager m m
Handelsvaror 299 622 325 343


 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 132 703 99 342
Övriga kortfristiga fordringar 119 539 59 974
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 477 13 442


267 719 172 758


 Kassa och bank 2 314 470 1 773 690


Summa omsättningstillgångar 2 881 811 2 271 791


Summa tillgångar 2 881 811 2 271 791
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31


Eget kapital och skulder


Eget kapital
Kapitalbehållning vid årets början 1 951 288 1 486 689
Årets vinst 173 187 464 599


Summa eget kapital 2 124 475 1 951 288


Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 446 339 51 951
Övriga kortfristiga skulder 18 862 26 323
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 292 135 242 229


Summa kortfristiga skulder 757 336 320 503


Summa eget kapital och skulder 2 881 811 2 271 791


Ställda säkerheter Inga Inga


Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Noter


Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper


Föreningens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd.


Intäkter
Försäljning av varor redovisas till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 
Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. 


Materiella och Immateriella tillgångar
Utgifterna för den nya hemsidan har i sin helhet kostnadsförts. 


Inga oavskrivna materiella eller immateriella anläggningstillgångar redovisas i balansräkningen.


Varulager
Lager av handböcker värderas till anskaffningsvärde med avdrag för inkurans.


Kundfordringar  
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter 
avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar.


Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.


Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren


2021-12-31 2020-12-31


Medlemsavgifter 93 100 94 250
Försäljning handböcker 1 324 784 1 199 136
Kurs ammoniaksäkerhet 282 000 384 800
Serviceavgifter medlemmar 457 150 462 321
Övriga intäkter 485 1 260


Summa 2 157 519 2 141 767
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Not 3 Personalkostnader


Föreningen har under räkenskapsåret ej haft någon anställd personal och inga löner har utbetalats.


Not 4 Tryckning, försäljning och handelsvaror


2021 2020


Royalty 243 493 220 793
Kurs ammoniaksäkerhet 217 500 247 745
Prenumeration medlemmar/medlemsinfo Kyla+ 47 250 47 250
Kostnader handböcker inkl lagerförändring 383 621 311 281
Övrigt 98 146 85 018


Summa 990 010 912 087


Not 5 Övriga externa kostnader


2021 2020


Årsavgifter lokalföreningar 218 388 223 199
Mötes- och resekostnader 45 420 29 453
Kanslitjänst 278 964 276 037
Lokal- och kontorskostnader 27 513 27 521
Hemsida 212 148 10 251
Övrigt 212 132 199 302


Summa 994 565 765 763
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Not 6 Immateriella anläggningstillgångar


2021-12-31 2020-12-31


Ingående anskaffningsvärden 373 128 373 128


Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 373 128 373 128


Ingående avskrivningar -373 128 -373 128


Utgående ackumulerade avskrivningar -373 128 -373 128


Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0


Utgående restvärde enligt plan 0 0
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