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VD haR ORDET
I år har jag varit vd för OK Norrbotten i tio år. Det har varit oerhört spännande att leda utvecklin-
gen av denna framgångsrika organisation. Vår ambition är att finnas här för länets  bilister och 
invånare. Ingen annan aktör i regionen investerar lika mycket som vi gör och jag kan med glädje 
konstatera att nästan varannan vuxen norrbottning är medlem i OK.

Under 2012 har vi gjort investeringar i arvidsjaur, Kalix, Luleå, Kiruna, Älvsbyn, haparanda och 
Gällivare. Nu fortsätter vi med ytterligare satsningar i Kiruna och i arjeplog. Det handlar om allt 
från uppfräschning av lokaler och ombyggnationer till pumpoptimering och energibesparande 
åtgärder. Gruvnäringens utveckling i länet innebär att vi även har ögonen på Pajala, där vi planerar 
för en investering.

Många personer i länet börjar jobba klockan sju. För att kunna möta alla er har vi under 2012 
utökat våra öppettider under parollen ”Frukostklubb från 06.00”. När det gäller fastfood på våra 
mackar ser vi en positiv trend. Sedan 2007 har den här delen av vår verksamhet fördubblats. Den 
totala drivmedelsförsäljningen har minskat något under 2012, även om vi ligger bättre till än bran-
schgenomsnittet i Sverige. Försäljningen av diesel ökade kraftigt, samtidigt som bensinförsälj-
ningen minskade. 

OK Norrbottens vision är att vara bilistens självklara val i Norrbotten. Vårt specialområde är 
produkter till bilar och bilister. När det gäller dessa produkter har vi branschens bästa sortiment. 
De som jobbar på våra mackar besitter goda kunskaper om bilar och övriga fordon. Jag vill passa 
på att rikta ett särskilt tack till alla medarbetare som har bidragit till ökad omsättning och att vi 
nådde ett resultat efter finansiella poster på 10,5 miljoner kronor.

Vi kan dock inte luta oss tillbaka och vara nöjda med det. Våra kunder och medlemmar 
förtjänar att alltid mötas av serviceinriktad och kunnig personal när de besöker någon av våra 
mackar. Därför jobbar vi kontinuerligt med kompetensutveckling. Under hösten fick alla chefer gå 
en ledarskapsutbildning som vi kommer att följa upp under 2013. all personal på våra mackar 
har genomgått säljutbildning under hösten. Dessutom har vi en kompetensportal för kontinuerlig 
utveckling av personalen som vi tror mycket på. Välkommen till din mack!

Staffan Magnusson, vd OK Norrbotten

”Nästan varannan vuxen
norrbottning är medlem i OK”
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Året i siffror

 Omsättningen ökade med 51,0 MSEK till 1 167,2 MSEK

 Resultatet blev 8,6 MSEK - en ökning med 1,3 MSEK

- Resultat efter finansiella poster ökade med 2,0 MSEK
 till 10,5 MSEK.

 6,1 MSEK i återbäring till våra 81 000 medlemmar.

 Marknadsandelen i länet ökade till  45,2%

 Drivmedelsförsäljningen står för 78% av omsättningen, 

 men bara 24% av bruttovinsten.

 antal anställda minskade med 3 till 150
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 Dieselförsäljningen ökade med 11,2% (-0,9 % i Sverige).

 Etanolförsäljningen ökade med  2,3% (-0,9 % i Sverige). 

 Bensinförsäljningen minskade med 7% (-8,2 % i Sverige).

 Försäljningen ökade med  4,5 MSEK till 106,3 MSEK.

 Försäljningen minskade med 2,7 MSEK  
 till 163,2 MSEK.

 Försäljningen ökade med 2,3 MSEK till 20,6 MSEK.

 Försäljningen ökade med 0,1 MSEK till 8,5 MSEK.

 Försäljningen ökade med 1,1 MSEK till 7,8 MSEK.

 Omsättningen ökade med 51,0 MSEK till 1 167,2 MSEK

 Resultatet blev 8,6 MSEK - en ökning med 1,3 MSEK

- Resultat efter finansiella poster ökade med 2,0 MSEK
 till 10,5 MSEK.

 6,1 MSEK i återbäring till våra 81 000 medlemmar.

 Marknadsandelen i länet ökade till  45,2%

 Drivmedelsförsäljningen står för 78% av omsättningen, 

 men bara 24% av bruttovinsten.

 antal anställda minskade med 3 till 150
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Vittangi
OKQ8 i Vittangi, är den lilla butiken med det stora hjärtat. Här finns
styrkan i butiken där maten, reservdelarna och fritidsprylarna gör succé.

MIN
MACK

Å ret är 1978. Rikard Lomvik är 21 år gammal och 
vikarierar på OKQ8 i Vittangi. här tänker han arbeta 
en kortare tid innan det är dags för nya städer och 

åtaganden.
- Det var 35 år sedan.

RikaRd Lomvik ler med hela ansiktet när han säger det.  
han sitter i butikens fikarum och ångrar inte en sekund att 
han blev kvar.

- Jag trivs jättebra. Det är aldrig jobbigt att åka till arbetet, 
konstaterar han.
Sedan 25 år tillbaka är han säljchef för samma butik och 
tjusningen med arbetet är människorna.

- Det är så roligt att träffa kunderna och vi har jättebra 
stämning mellan arbetskamraterna. På somrarna är det också 
roligt med turistbesök. Då får jag öva på min engelska, tyska, 
samiska och finska, skrattar han.

Möter kundernas behov
att kunderna känner att personalen har lyssnat. Det är vad de 
fem anställda lägger stor vikt vid. Sortimentet är brett, oavsett 
om det gäller tillbehör till bilen eller livsmedel.

- här finns oljor, fläktremmar, tändstift och mycket mer. 
Jag brukar säga ”det vi inte har behöver man oftast inte”, 

säger Rikard Lomvik och kryssar mellan hyllorna av lampoljor, 
avfettning, rostkydd, lampor och batterier. har kunderna mot 
förmodan önskemål på ytterligare artiklar i sortimentet gör 
personalen vad de kan för att ordna det.

- OKQ8 samarbetar med verkstaden MEca. Via dem tar 
vi hem reservdelar till bilen som kunden kan hämta hos oss 
inom någon dag. Det är en bra service vi tillhandahåller för 
att de ska slippa åka 7 mil till närmaste återförsäljare. När 
det gäller andra artiklar försöker vi att ta in det till butiken i 
möjligaste mån vi kan.

Sveriges godaste korv
Butikens ringklocka ljuder och in kommer ToRd Baas iklädd 
en grön skoterdräkt.

- Rikard! har du lysfotogen?
här är kunder och personal tjenis med varandra, precis som 
Rikard Lomvik vill ha det.

- alla känner alla och vi pratar om barn, jakt och hundar. 
Det är en hjärtlig stämning här, säger han och räcker över 
flaskan till Tord Baas.
han arbetar som ambulansförare och besöker ofta macken i 
Vittangi.

- Jag är här några gånger i veckan och tankar diesel till 
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Tord
Baas

Vittangi

utryckningsfordonen. här fixar personalen allt vad vi behöver. 
När det har blivit punktering har däckbyten snabbt varit fixa-
de. Däckservice samt en tvätta-själv-hall finns för kunderna 
att nyttja.

- Men det vi är starkast på är butiken och försäljningen av 
drivmedel, säger Rikard Lomvik.
han berättar att ryktet i byn säger det inte går att hitta en 
godare French hotdog i hela Sverige. Lämpligt nog kikar 
Jukka FRedRiksson in för att beställa den berömda korven 
i baguetten. Utan att blinka bekräftar han uppgifterna som 
cirkulerar.

- Det stämmer. Ingen annanstans smakar det som det gör 
här. Jag har provat på flera ställen runt om i landet. Det är 
inte samma. Brödet är så krispigt och resten går bara inte att 
beskriva. 

emiL ZakRisson är inte sen att hålla med. Tillsammans 
med mamma maRia LehTo besöker han butiken flera gånger 
i veckan.

- Jag åt just en French hotdog till lunch. Den är godast här.

Ett rent nöje
Det finns också mycket annat som är bra med macken menar 
Maria Lehto.

- Personalen är så trevlig, öppettiderna är bra och i sorti-
mentet finns allt vad man behöver.
hon nämner fiskeprylar, pimpeltillbehör, presenter och flyt-
västar.

- Det är inte bara godis, som många andra bensinstationer 
har övergått till idag. Sedan finns det alltid något att prata om 
och man känner sig alltid välkommen.

Förutom att tanka, handla och byta några ord med varan-
dra finns det också ett och annat för kunderna att se. Rikard 
Lomvik berättar om en händelse som fick långväga besökare 
att tappa hakan.

- En kväll märkte jag hur flera personer stod och fotade 
någonting utanför butiken. När jag kollade ut såg jag en karl 
som band fast sin ren utanför. han var ute och promenerade, 
precis som med en hund.

Renen väntade snällt medan ägaren handlade en kvällstid-
ning i butiken.

- Sedan tog han renen och gick. Det är sånt som händer.
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Toivo
Ruotsa-
lainen
Kiruna

MIN
MACK

I butiken OKQ8 på Österleden 10 i Kiruna har var sak sin plats. Längs väggarna 
leder färgerna blått och rött kunderna rätt. Det förstnämnda är synonymt med 
biltillbehör och det sistnämnda signalerar livsmedel.

B utiken började renoveras i november 2012 och har 
sakta men säkert börjat ta form.
- hela anläggningen är berörd av renoveringen. Det 

har verkligen blivit jättebra, säger doRis ek.
hon är säljchef sedan 1988 men tog sin plats i kassan redan 
1976. att renoveringen har inneburit ett jättelyft kan hon 
konstatera.

- Verkligen. Innertaket som vi har fått nu har gjort ar-
betsmiljön bättre och det är skönt för kunderna att det är lite 
tystare här inne.
Doris Ek tycker om att träffa människor, att göra fint och 
variera sina arbetsuppgifter. Därför är OKQ8 som klippt och 
skuret för henne.

- Jag trivs jättebra. Det är både mycket stammisar och 
arbetspendlare som tittar in.

Kurser för kunskap
här finns både verkstad och tvätta-själv-hallar. Första freda-
gen varje månad äger också Servicehjälpen rum.

- Då går vi ut, klädda i västar, och hjälper kunderna med 
allt från att kontrollera oljan till att byta torkarblad och kolla 
lufttrycket i däcken, säger aniTa WikLund.

hon arbetar som säljare sedan 2004 och har hunnit samla på 
sig en hel del kunskap genom åren.

- Vi går på kurser för att lära oss om batterier, lampor, oljor 
med mera. Det är vanligt att kunderna inte vet vilken olja de 
ska ha och då kan vi svara på det.
att kunderna ska ha lärt sig något när de lämnar butikerna är 
ett av hennes mål.

- Och att de ska vara nöjda förstås. Vi vill vara bilistens vän 
genom att ha ett brett sortiment på reservdelar. att “OKQ8 
har allt” är vår mentalitet.
När det gäller mat är korvarna alltid ett säkert kort. Något som 
anita Wiklund menar att norrmännen är extra förtjusta i.

- De beställer ofta vår dubbelbaguett som innehåller två 
korvar. Vi brukar kalla den för Lady och Lufsen, ler hon.

allt för pimpelfisket
anita Wiklund tar plats bakom kassan där Toivo RuoT-

saLainen väntar på att få betala. han är 77 år, kallar sig själv 
för gammal, och langar upp både korv, maggot och mask på 
disken.

- Jag ska pimpla, förklarar han.
Toivo Ruotsalainen har varit stammis sedan 70-talet. han är 

Kiruna
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Toivo
Ruotsa-
lainen
Kiruna

trogen OKQ8 av en anledning.
- Det är bra service och trevlig personal. Jag får alltid hjälp.

Oftast stannar han till för att tanka, vilket han gör varje vecka.
- Då brukar det bli lite sådana här grejer också säger han 

viftar med den rödblåa påsen fylld med fisketillbehör.
Mellan påminnelser om medlemskort och hjälp med att 
beställa detsamma, tar personalen betalt och serverar mat. 
Utanför butiken glider flera skotrar in brevid bensinpumparna.

- Skotertrafiken är väldigt stor här. Jag hörde att någon 
skrivit på sociala medier att ”jag tar skotern till OKQ8, ses 
där!”, skrattar Doris Ek.
hon tror att många väljer OKQ8 för att det är prisvärt, lättill-
gängligt och kompetent.

- Sedan får ju medlemmarna återbäring på alla köp. 
OKQ8s visakort är väldigt smidigt och vi får ständigt in nya 
användare.

Service för alla märken
Någon som varit kund i butiken sedan mitten på 70-talet är 
BeRiT RundqvisT. Det kommer hon att fortsätta vara.

- Ja, det finns ingen anledning till att byta. allt fungerar 
alltid här och som kund får man hjälp med vad det än kan 
vara. Det är inte långa väntetider när det gäller service och det 
är kul att slänga några ord med personalen. De brukar veta 
redan när jag kliver in vad jag ska ha för något.
Det är just servicen som Berit Rundqvist känner sig extra 
trygg med.

- Jag är ju inte så haj på sånt där själv. Då är det skönt när 
de är så hjälpsamma.
Inne i verkstaden finns RoBeRT niemi. Sedan 29 år är han 
bilmekaniker på OKQ8 i Kiruna.

- Jag gör service på alla bilar, här är det inte bara speciella 
märken som jag tar mig an. Så det finns alltid något att göra, 
säger han med glimten i ögat.
Den där glimten syns också i ÖsTen LÖvBRands ögon. han 
är nämligen gift med OKQ8, som han själv uttrycker det.

- Ja, det är jag! Jag har jämt varit här, sedan den kom hit.
78-åringen har precis fått hjälp av anita Wiklund med sitt 
krånglande medlemskort.

- Det finns aldrig några problem, det här är verkligen med-
lemmarnas butik, konstaterar han.
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MIN
MACK

På Notviken i Luleå ligger det relativt nyöppnade OKQ8. här ligger fokus 
på kundvården, släputhyrningen och serveringen.

Det var 2010 som det cirkelformade OKQ8 på Notviken 
slog upp portarna. Säljchefen anneli Rosenius har 
dock varit i branschen längre än så. 1986 började hon 

som säljare på OKQ8 center i Luleå.
-Jag trivs jättebra. Det är så himla roligt att träffa kunder 

hela dagarna.
anneLi Rosenius berättar att sortimentet är brett i förhål-
lande till butikens storlek. Framför allt är det serveringen och 
drivmedlet som säljer mest.

-Vi har också mycket fritidsartiklar som fiskegrejer, leksak-
er, campingprylar och grilltillbehör.

Kundkretsen är blandad men många är pendlare och 
företagskunder.

-Vi har inte hunnit få igång stamkundsruljangsen ännu då vi 
inte har haft öppet så länge. Men vi börjar se fler och fler som 
kommer tillbaka vilket är jätteroligt.

Och när något är roligt är det lätt att visa det.
-Vi hjälper till med allt vi bara kan. Kundvården jobbar vi 

jättemycket med, som att aldrig ha långa köer i kassan till 
exempel. Kunden ska trivas.

Folkets mack
Det gör anna-Lena LaRsson. hon har alltid tankat på 

OKQ8 och sedan 2010 är det just Notviken hon väljer.
-Det ligger bra till och servicen är jättebra. Jag gillar kon-

ceptet att OKQ8 är folkets mack. Det är verkligen det. Sedan 
tycker jag att det är bra att de satsar på mindre orter också, 
säger hon och fyller upp sin silvriga Polo.

Ett extra plus i kanten ger hon också till den återbäring 
som medlemmarna får.

-Det är så bra. Jag får utdelning på allt jag tankar och 
handlar.

När bilen är i behov av en uppfräschning är det också au-
tomattvätten på Notviken som anna-Lena Larsson använder. 
För kunder som vill göra jobbet för hand finns det fyra tvät-
ta-själv-hallar att välja mellan. Där finns det ingen som stör.
-hallarna är väldigt populära just för att kunden kan stänga 
dörren om sitt så kallade ”bås”. Det är inte överallt den  
möjligheten finns, säger Jonas oLoFsson.

han är säljare inom OKQ8 sedan 2000 och på Notviken 
sedan öppningen 2010.

-Vi är ett härligt gäng här. Det går att prata om allt och 
vi har samma syn på arbetet och vad som är bra kund-
bemötande. Sedan är det såklart roligt att det är nytt och 
fräscht.

Notviken
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 Anna-
Lena

 Larsson
 Luleå

Populära släp
Kunderna avlöser varandra och tillsammans med kollegorna 
serverar Jonas Olofsson korv, säljer spolarvätskor och hyr ut 
släp. Det sistnämnda är en riktig storsäljare.

-Vi erbjuder också envägsuthyrning vilket innebär att kund-
en kan lämna släpet på annan ort, det är populärt.

Från februari 2012 till februari 2013 har försäljningen av 
envägssläp ökat med 37,9 procent.

-Och våra sju retursläp har vi hyrt ut 61 gånger under 20 
dagar i mars, säger Jonas Olofsson.

Släpen rullar genom landet över hela året men det märks 
en skillnad när studenterna i Luleå tar examen och ska ta sitt 
pick och pack till hemstaden igen.

Nybakat är en höjdare
Jonas Olofsson berättar att ytterligare en fördel med butiken 
också är läget. Precis vid Bodenvägen.

-Det här är en väldigt trafikerad väg. Det är den första 
anhalten när man kommer in i Luleå så vi har absolut mycket 
trafik här. Det är kanske därför som vi säljer näst mest drivme-
del av OKQ8-stationerna i Norrbotten.

han menar också att OKQ8 till skillnad från andra bensin-
stationer har kvar sortimentet utöver korv och drivmedel.

-OKQ8 är macken som finns kvar. Det finns något smått 
och gott till alla.

Det är framför allt tidig morgon och under eftermiddagen 

som den största rusningstiden är. De första kunderna brukar 
vara ute efter godbitarna. Varje morgon sprids nämligen en 
doft av nybakade bullar som snabbt brukar gå åt. Tätt följt av 
smörgåsarna.

-Vi har många frukostkunder som kommer. Några ladd-
ar till och med upp med en korv redan då, skrattar Jonas 
Olofsson.
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RÅDETS SAMMANSÄTTNING

ORDINaRIE:  
Torbjörn carlsson, Luleå 
Kurt Lennart Fredriksson, Luleå 
Lars Zetterström, Luleå 
Ralf Lövgren, Vitå 
Torbjörn Lidberg, Boden
allan Ågren, Boden  
Bengt-Ove Larsson, Töre 
Eva Nilsson, Överkalix
albin Bucht, haparanda 
Ove Pekkari, Pajala 
Berith Fredriksson, Kiruna 
Sten Karppinen, Kiruna
alf apelquist, Gällivare
Sven holmkvist, Vuollerim 
Dick holmström, arvidsjaur 
Johnny Lundkvist, Öjebyn 
Bo Öhlund, Älvsbyn

SUPPLEaNTER:
anne-Maj Fors, Luleå
Mikael Danell, Luleå
Börje Öhrling, Gammelstad
henry Fredriksson, Råneå
Olof Forsberg, Boden
Lena Nilsson, Boden
Rune Enberg, Påläng
agneta hansson, Överkalix
alf Brännmark, haparanda
Viktor Wanhaniemi, Övertorneå
Jan-Erik Niemi, Kiruna
annkristin Nilsson, Kiruna
Jim apelquist, Gällivare
Jan Palmkvist, Jokkmokk
Karl-Gustaf Lindström, arvidsjaur
Stig Nilsson, Roknäs
Jonas Sandberg, Älvsbyn

Styrelsen

Styrelsen har bestått av Dan Eriksson, Hans-Ola Bergström, Staffan Magnusson 
samt ledamöterna Peter Möller och Ralph Forsberg. Förutom dessa har även 
Johan Lambertsson från LO och Kerstin Larsson från TCO ingått. I tur att avgå 
är Hans-Ola Bergström, Ralph Forsberg, Johan Lambertsson och Kerstin Lars-
son. Styrelsen har sammanträtt åtta gånger under 2012.

REVISORER
Ordinarie revisorer har varit auktoriserad revisor Ulf Brodén, Luleå samt förtroendevalda Stig Åkerström, 
Luleå och Rolf h Pelli, haparanda med suppleanterna Jens Lundqvist, Luleå och arne Larsson, Luleå.
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Distrikt 1 - LuLeå kommun förutom råneå
 försäljning förändring

center, Luleå   72 869      +762

Rondellen, Luleå   46 720   +1 860

Notviken, Luleå   74 435   +9 102

Storheden, tankautomat   65 284   +6 498

antnäs, tankautomat   42 138   +2 939

Södra hamn, tankautomat   28 135   +2 240

summa  329 581 +23 401

aktiva medlemmar   18 421 

meDLemsråD: Ordinarie: Yngve Mettävainio, Luleå. arne Larsson, 
Luleå. Kurt Lennart Fredriksson, Luleå, 
Suppleanter: Ture Eriksson, Luleå, Leif Näckholm, Luleå

fuLLmäktige: Ordinarie: Yngve Mettävainio, Luleå
Suppleanter: Sune alalehto, S Sunderbyn

Valberedning för 2013 års stämma: Lars Zetterström, Luleå, 
sammankallande, Mikael Danell, Luleå och Leif Näckholm, Luleå.
Suppleanter: Sune alalehto, S Sunderbyn

carina Englund
Säljchef Luleå Center

anneli Rosenius
Säljchef Notviken

Karin Östman
Säljchef Rondellen

Uppgifter om distrikten

Distrikt 2 - råneå
 försäljning förändring

Råneå 45 750 +597

summa  45 750 +597

aktiva medlemmar   1 787 

meDLemsråD Ordinarie: Ralf Lövgren, Vitå. henry Fredriksson, Råneå. 
charlotta Norman, Råneå
Suppleanter: Paul Jönsson, Råneå. Ove hammar, Råneå

fuLLmäktige Ordinarie: charlotta Norman, Råneå. 
Suppleanter: Ove hammar, Råneå

Valberedning för 2013 års stämma: John Broström, Råneå, sam-
mankallande, Eskil Wikberg, Vitå och Edgard Larsson, Råneå. 

Krister andersson
Säljchef Råneå

Distrikt 3 - kaLix kommun
 försäljning förändring

Kalix 61 624 -22
Kalix, tankautomat 66 121 +2 392
Morjärv, tankautomat 9 801 -34 
Töre, tankautomat 11 332 +359  
summa 148 878   +2 695

aktiva medlemmar 6 457

meDLemsråD Ordinarie: Jörgen Wennström, Morjärv. Rune Enberg, 
Påläng. Bengt-Ove Larsson, Töre 
Suppleanter: christer Wallin, Påläng. henry Sundqvist, Morjärv

fuLLmäktige Ordinarie: Jörgen Wennström, Morjärv 
Suppleanter: christer Wallin, Påläng

Valberedning för 2013 års stämma: Susanne andersson, Karls-
borgsverken, sammankallande, Lars-Gunnar Nyman, Kalix och christer 
Wallin, Påläng.
Suppleanter: Sigurd Karlsson, Kalix.

Eva-Britt Rosengren
Säljchef Kalix
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Distrikt 5 - HaParanDa kommun
 försäljning förändring

haparanda  46 098 -983  
summa 46 098   -983

aktiva medlemmar 2 100

meDLemsråD Ordinarie: hans Wiik, Nikkala. albin Bucht, haparanda. 
alf Brännmark, haparanda
Suppleanter: Jouni Slagner, haparanda. allan Karlsson, haparanda

fuLLmäktige Ordinarie: alf Brännmark, haparanda 
Suppleanter: Sigurd Mella, haparanda

Valberedning för 2013 års stämma: Börje Tano, haparanda, sam-
mankallande, Uno Näsström, haparanda och Siv-Britt harila, haparanda.
Suppleanter: Oskar aasa, haparanda.

Distrikt 7 - PajaLa kommun
 försäljning förändring

Pajala   50 440 +4 018  
summa 50 440   +4 018

aktiva medlemmar     2 190

meDLemsråD Ordinarie: hans Ylipää, Pajala, Bertil aaro, Pajala. aina 
hannu, Korpilombolo
Suppleanter: Kenneth Jatko, Pajala. Kurt Lind, Pajala 

fuLLmäktige Ordinarie: Marcus Raatiniemi, Pajala 
Suppleanter: Birger Skarpsvärd, Pajala

Valberedning för 2013 års stämma: Birger Skarpsvärd, Pajala, sam-
mankallande, Ove Pekkari, Pajala och Ingvar Lugnfors, Lovikka.
Suppleanter: Betty Mikko, Pajala och Simon Fors, Pajala.

Distrikt 6 - övertorneå kommun
 försäljning förändring

Övertorneå 55 126 -1 610
summa 55 126   -1 610

aktiva medlemmar 1 999

meDLemsråD Ordinarie: Viktor Wanhaniemi, Övertorneå. Per Toolanen, 
Övertorneå. Bernt Simu, Övertorneå 
Suppleanter: Lars-Göran Björnfot, Övertorneå. Göte Eriksson, Övertorneå

fuLLmäktige Ordinarie: Viktor Wanhaniemi, Övertorneå
Suppleanter: Stefan Malmström, Övertorneå

Valberedning för 2013 års stämma: Kurt Lampinen, Övertorneå, sam-
mankallande, Åke Simu, Övertorneå och Erland Lahti, Övertorneå.
Suppleanter: Mats Persson, Övertorneå, Ragnar Brännström, Övertorneå 
och Bror Tapani, Övertorneå.

Peter Sjöblom
Säljchef Haparanda

helena Nygård Bilen
Säljchef Pajala

Tomas Suup
Säljchef Övertorneå

Distrikt 4 - överkaLix kommun
 försäljning förändring

Överkalix 54 818 +2 100

summa  54 818 +2 100

aktiva medlemmar   1 976 

meDLemsråD Ordinarie: hans-Ola Bergström, Överkalix. Karl-Erik 
Nilsson, Överkalix. Kurt Larsson, Överkalix 
Suppleanter: hans Eriksson, Överkalix. agneta hansson, Överkalix

fuLLmäktige Ordinarie: Kurt Larsson, Överkalix 
Suppleanter: Bengt-Erik Rolfs, Överkalix

Valberedning för 2013 års stämma: Per-Erik Nilsson, Överkalix, sam-
mankallande, Otto Larsson, Överkalix och Ruth henriksson, Överkalix.
Suppleanter: Göte Larsson, Överkalix och Karl-Gunnar asplund, Överkalix.

Tommy Karlsson
Säljchef Överkalix



OK NORRBOTTEN • ÅRSREDOVISNING 2012 • 17

Distrikt 8 - gäLLivare kommun
 försäljning förändring

Gällivare   72 781   +2 511
Gällivare, tankautomat    37 609   +1 557
Malmberget   52 773   +2 216
hakkas, tankautomat   10 133      +465
summa  173 296   +6 749

aktiva medlemmar     7 043

meDLemsråD Ordinarie: Bror Wennström, Malmberget, Leif Lassi, 
Gällivare. Lars-Eric Sandvärn, Gällivare 
Suppleanter: Kurt Johansson, Gällivare

fuLLmäktige Ordinarie: Jan-Erik apelkvist, Gällivare
Suppleanter: Tomas Fredriksson, Gällivare

Valberedning för 2013 års stämma: alf apelquist, Gällivare, samman-
kallande, Bror Wennström, Malmberget och Mauritz Kransdal, Gällivare.

Dan Backe
Säljchef Malmberget

Marianne Wuopio
Säljchef Gällivare

Distrikt 9 - jokkmokks kommun
 försäljning förändring

Jokkmokk 45 413      +725
Porjus, tankautomat   6 426      +346
summa 51 839   +1 071

aktiva medlemmar 2 010   

meDLemsråD Ordinarie: Sven holmqvist, Vuollerim. Jan Palmkvist, 
Jokkmokk. henry Jakobsson, Jokkmokk
Suppleanter: Göte Jakobsson, Jokkmokk. Stig Ek, Jokkmokk

fuLLmäktige Ordinarie: henry Jakobsson, Jokkmokk 
Suppleanter: Maj-Britt Larsson, Jokkmokk

Valberedning för 2013 års stämma: Mats Nilsson, Jokkmokk, sam-
mankallande, Evy Engfors, Jokkmokk och Erling Larsson, Jokkmokk.
Suppleanter: Maj-Britt Larsson, Jokkmokk.

Per-Fredrik Bergkvist
Säljchef Jokkmokk
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Distrikt 11 - arviDsjaurs kommmun
 försäljning förändring

arvidsjaur 46 784    -3 200
camp Gielas, tankautomat 16 957   +1 931
summa 63 741    -1 269

aktiva medlemmar 2 573

meDLemsråD Ordinarie: Karl-Gustaf Lindström, arvidsjaur . Lotta 
Åman, arvidsjaur. håkan Sandgren, arvidsjaur
Suppleanter: Jan Åge Mikalsen, abborrträsk. Per-anders Brännström, 
arvidsjaur

fuLLmäktige Ordinarie: Lotta Åman, arvidsjaur 
Suppleanter: Karl-Gustaf Lindström, arvidsjaur

Valberedning för 2013 års stämma: Ulf Norman, arvidsjaur, sam-
mankallande, Rolf Lundmark, arvidsjaur och Kuno Samuelsson, arvidsjaur.
Suppleanter: Rune Grankvist, arvidsjaur.

Distrikt 12 - öjebyn 

 försäljning förändring

Öjebyn 46 776 +845
summa  46 776   +845

aktiva medlemmar    4 342

meDLemsråD Ordinarie: Johnny Lundqvist, Öjebyn. Jan-Erik Nord-
mark, Öjebyn. Sven Björkhed, Öjebyn
Suppleanter: Sven-Gösta Pettersson, Öjebyn. Eije Eliasson, Öjebyn

fuLLmäktige Ordinarie: Eije Eliasson, Öjebyn 
Suppleanter: Peder Westerlund, Norrfjärden

Valberedning för 2013 års stämma: Mikael Öberg, Öjebyn, samman-
kallande, alf Lindqvist, Öjebyn och Urban Eriksson, Öjebyn.

Magnus Flinkfelt
Säljchef Arvidsjaur

Kerstin Larsson
Säljchef Öjebyn

Distrikt 10 - kiruna kommun
 försäljning förändring

Kiruna   95 255   +6 320
Kiruna, tankautomat   24 169      +837
Vittangi   44 128   +4 998
summa 163 552 +12 155

aktiva medlemmar 8 149

meDLemsråD Ordinarie: Berith Fredriksson, Kiruna. arne Lasu, Kiruna
Suppleanter: Per-Olof Sandström, Vittangi

fuLLmäktige Ordinarie: Mikaela Johansson Lind, Kiruna
Suppleanter:  Sven-Erik Oja, Kiruna  

Valberedning för 2013 års stämma: håkan Bäckström, Kiruna, sam-
mankallande och Lars Isaksson, Kiruna.
Suppleanter: Sirpa Bäckström, Kiruna.

Doris Ek
Säljchef Kiruna

Rikard Lomvik
Säljchef Vittangi
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Distrikt 13 - roknäs
 försäljning förändring

Roknäs 27 996 +889
summa 27 996   +889

aktiva medlemmar 1 259 

meDLemsråD Ordinarie: Stig Nilsson, Roknäs. Tore Grahn, Roknäs. 
Jan carlsson, Roknäs
Suppleanter: Gunnar Lundström, Roknäs. Sven-Erik Boman, Roknäs

fuLLmäktige Ordinarie: Tore Grahn, Roknäs  
Suppleanter: Jan carlsson, Roknäs

Valberedning för 2013 års stämma: Roland carlsson, Roknäs, sam-
mankallande, Lennart Wikström, Roknäs och hans Eklund, Roknäs.

Distrikt 15 - arjePLogs kommmun
 försäljning förändring

arjeplog 40 093 +466
summa 40 093    +466

aktiva medlemmar   1 452

meDLemsråD Ordinarie: Bo Johansson, arjeplog. aina Karlberg, 
arjeplog. Johnny Johansson, arjeplog  
Suppleanter: Nils-Olov Lundmark, Laisvall. Peter Johansson, arjeplog

fuLLmäktige Ordinarie: Bo Johansson, arjeplog 
Suppleanter: Ivan Lestander, arjeplog

Valberedning för 2013 års stämma: claes Sundqvist, Laisvall, sam-
mankallande, Martin Lundström, arjeplog och Stig Lundström, arjeplog.
Suppleanter: Lasse Lundqvist, arjeplog och Åke Wännström, arjeplog.

Distrikt 14 - boDens kommun
 försäljning förändring

Boden 64 327 +5 798
summa 64 327 +5 798

aktiva medlemmar  6 362

meDLemsråD Ordinarie: allan Ågren, Boden. Torbjörn Lidberg, Boden. 
Britt-Marie Loggert andrén, Boden
Suppleanter: Jan-Olov Bäcklund, Boden. Michael Larsson, Boden

fuLLmäktige Ordinarie: Britt-Marie Loggert andrén, Boden.
Suppleanter: Michael Larsson, Boden

Valberedning för 2013 års stämma: Kent Barkestedt, Boden, sam-
mankallande, Björn Isaksson, Boden och Sixten Sandberg, Boden.

Distrikt 16 - äLvsbyns kommun
 försäljning förändring

Älvsbyn 79 830   +7 593
Vidsel, tankautomat 10 122      +322
summa 89 952   +7 915

aktiva medlemmar    3 778  

meDLemsråD Ordinarie: Bo Öhlund, Älvsbyn. Jan-Ove Ohlsson, Älvs-
byn. Östen hellgren, Älvsbyn
Suppleanter: Jonas Sandberg, Älvsbyn. Marianne Karlsson, Älvsbyn

fuLLmäktige Ordinarie: Jan-Ove Ohlsson, Älvsbyn 
Suppleanter: Östen hellgren, Älvsbyn

Valberedning för 2013 års stämma: henry Larsson, Älvsbyn, sam-
mankallande, Birger Stenvall, Älvsbyn och Gunilla Ökvist, Älvsbyn.

Måns Berglund
Säljchef Roknäs

Rickard Westman
Säljchef Arjeplog

Jörgen Wikman
Säljchef Boden

Kristina Gustafsson
Säljchef Älvsbyn
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Återbäring på 
BENSIN/DIESEL/ETaNOL:

Bemannad station 

• Återbäring 15 öre/liter 

miniprisanläggning

• Återbäring 5 öre/liter

• Sänkt pumppris 15 öre/liter

Återbäring på 
ÖVRIGa KÖP:

• På i stort sett allt övrigt du handlat för får 
du 2 % i återbäring på köpesumman.

Styrelsens förslag till föreningsstämman 
den 3 maj 2013 är att medlemmarna i OK
Norrbotten får dela på 6,1 miljoner kronor. 
Återbäringsbeskeden skickas ut i slutet av 
maj.
   För Dig som medlem beror återbäringen på 
hur mycket du tankat och handlat för under 
2012. Återbäring och vad du sparar framgår 
nedan:

MEDLEMSFÖRMÅNER
Som OK-medlem får du en rad förmåner, rabatter och spe-
cialerbjudanden. 

• Medlemserbjudanden från OKQ8-stationerna. 

• Tidsbegränsade rabatter från OKQ8:s 
samarbetspartners. 

• Rabatt på prenumeration på Sveriges största biltidning 
Vi Bilägare. 

• Rabatter på medlemsförsäkringar; OKQ8 Bilförsäkring 
och OKQ8 Villaförsäkring. Båda försäkringarna är förmån-
liga, i de flesta fall förmånligare än andra motsvarande 
försäkrings alternativ.

 De är dessutom återbäringsgrundande. Återbäring utdelas 
också på premien till tilläggsförsäkringen OKQ8 BackUp.

Åter-
bäring
2013 
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OK Norrbotten är en kooperativ organisation. Det 
innebär att du som är medlem också äger bolaget. 
Det gör att vi kan jobba långsiktigt och hållbart. Det 
innebär också att överskottet inte hamnar i fickorna 
hos enskilda aktieägare på andra sidan jorden, utan 
går tillbaka till alla medlemmar i form av återbäring. 
Visst låter det som en bra lösning? Det verkar i alla fall 
OK Norrbottens drygt 81 000 medlemmar tycka.

   Som medlem och delägare i OK Norrbotten har du 
möjlighet att påverka verksamheten via vår parlamen-
tariska organisation. Det gör du bland annat genom 
motioner till distriktsstämma och föreningsstämma. Till-
sammans är vi starka och kan påverka såväl vår egen 
verksamhet som vår omvärld.

   Som medlem får du även en rad olika förmåner hos 
OKQ8 och våra samarbetspartners. Vi finns till för 
Norrbottens bilister och har därför kopplat merparten 
av våra erbjudanden och förmåner till just bilen.

Du äger
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VERKSaMhETEN
OK Norrbotten är en ekonomisk förening med 81 000 med-
lemmar. Föreningens verksamhet är att tillhandahålla driv-
medel samt andra varor och tjänster för ett mer ekonomiskt 
bilägande för medlemmar och övriga kunder. Försäljning sker 
vid 20 bensinstationer som drivs med egen personal, 12 
automatstationer och via 2 återförsäljare. OK Norrbotten ingår 
i OKQ8-kedjan, genom ett samarbetsavtal med OKQ8 aB. 
Samarbetet sker inom flera områden bland annat sortiment, 
marknadsföring samt kort- och faktureringssystem. 

VÄSENTLIGa hÄNDELSER
När vi summerar 2012 är det med övervägande positiva 
förtecken. Det ekonomiska resultatet är bättre än föregående 
år. Försäljningen i butikerna har ökat, drivmedelsförsäljningen 
håller sig på en bra nivå och vår marknadsandel i länet ökar. 
Vi fortsätter investeringen i våra stationer och kan dela ut sex 
miljoner kronor i återbäring till medlemmarna. Men vi känner 
en viss oro inför framtiden. Nya bränslesnålare fordon gör att 
det blir glesare mellan besöken till våra stationer. Färre kund-
besök märks av i minskad drivmedelsförsäljning men även i 
minskad försäljning av dagligvaror.

Under det gångna året har vi investerat i nya pumpar på 
flera stationer och utökat kapaciteten på diesel som är det 
drivmedel som växer mest för närvarande. De nya pumpar-
na är dubbelsidiga och erbjuder bensin, diesel och etanol i 
samma pump. 

Vi har även genomfört flera andra viktiga investeringar i 
länet. Vid OKQ8 Robertviksgatan i Luleå byggdes under våren 
en helt ny drivmedelsanläggning med nytt högt skärmtak. Vid 
OKQ8 i arvidsjaur ersattes det gamla låga skärmtaket i trä av 
ett nytt högt i stål. I november invigdes i haparanda förenin-
gens fjärde automattvätt. Sammanlagt uppgick årets invester-
ingar till 15,5 mkr (12,6 mkr).

arbetspendlarna är en stor kundgrupp. Det är med dem i 
åtanke som vi under 2012 har utökat öppethållandet på våra 
stationer. Vi kan ge ännu fler kunder service genom att öppna 
redan klockan 06.00. 

För att förenkla varuhanteringen och förbättra våra margin-
aler bytte vi i höstas dagligvaruleverantör till axfood. 

Vår samarbetspartner OKQ8 har förvärvat Q8 i Danmark. 

Förvaltningsberättelse för 2012

OKQ8 Scandinavia är bildat och ägs till lika delar av OK ekon-
omisk förening och Kuwait Petroleum. Den nya kedjan omfat-
tar 1 100 drivmedelsanläggningar och 6 000 medarbetare.   

RESULTaT
Föreningens omsättning uppgick till 1 167 mkr, en ökning 
med 51 mkr. Föreningen redovisar ett resultat om 8,6 mkr, 1,3 
mkr bättre än föregående år. Rörelseresultatet minskade med 
en 1 mkr till 9,6 mkr medan resultatet efter finansiella poster 
stärktes med 2 mkr till 10,5 mkr.

intäkterna från drivmedel utgör 78 procent av föreningens 
omsättning men bara 24 procent av bruttovinsten.

vi fortsätter att öka vår marknadsandel. Totalt har okq8 
en marknadsandel i länet med 45,2 procent.       
 

FÖRSÄLJNING
Drivmedel
Effekten av att konsumenterna väljer allt bränslesnålare fordon 
syns tydligt i branschen. I Sverige minskade försäljningen av 

Styrelsen och verkställande direktören för OK Norrbotten ekonomisk 
förening, org. nr 797000-0852, får härmed i enlighet med stadgarna avge 
följande årsredovisning för verksamheten 2012.
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bensin med 8,2 procent 2012, diesel minskade med 0,9 pro-
cent och etanol minskade med 0,9 procent. Föreningen har 
haft en mer gynnsammare utveckling. Försäljningen av bensin 
minskade med 7,0 procent medan diesel ökade med 11,2 
procent och etanol ökade med 2,3 procent. Totalt minskade 
föreningens försäljning av drivmedel med 300 000 liter eller 
0,3 procent 2012. 

ÖVRIG FÖRSÄLJNING
Försäljningen exkl drivmedel uppgick till 321 mkr och ökade 
med 8 mkr. Försäljningsutvecklingen för de största varugrup-
perna redovisas nedan. 

minskning med 2,6 mkr. Försäljningen av tobak ökar medan 
försäljningen av livsmedel, kiosk och tidningar minskar.

Fastfood 
Varugruppen fastfood har varit mycket framgångsrik under 
flera års tid. Försäljningen har ökat med i snitt 15 procent per 
år. Under 2012 har vi investerat i bakugnar så att de flesta 
stationer serverar butiksbakat bröd redan klockan 06.00. 
Försäljningen uppgick till 20,6 mkr 2012, en ökning med 2,3 
mkr. 

Verkstad och däck
Försäljningen av verkstadstjänster och däck uppgick till 8,6 
mkr, en ökning med 3,2 mkr. Försäljningsökningen är kopplad 
till det nya verkstadskonceptet OKQ8 Bilverkstad med Meca 
som sammarbetspartner. 

Tvätt
Intäkterna från tvätta-själv-hallar och automattvättar uppgick 
till 8,5 mkr 2012, en ökning med 0,1 mkr. 

Fordonsuthyrning
Intäkter från föreningens fordonsuthyrning uppgick till 7,8 
mkr 2012, en ökning med 1,1 mkr. Föreningen har fortsatt 
satsningen på nya hyrsläpp för både lokal uthyrning och en-
vägsuthyrning. Satsningen har varit uppskattad och förklarar 
intäktsökningen.  

PERSONaL
Under 2012 förlängde vi öppethållandet på de flesta statio-
ner. Ny öppningstid blev klockan 06.00. Vår personal har 
ställt upp på ett förträffligt sätt och vi har genomfört ökat 
öppethållande med i stort sett oförändrad bemanning. antalet 
årsanställda i föreningen uppgick 2012 till 150 (153).

Föreningen har en låg personalomsättning 2,1 procent (2,1 
procent) och en låg sjukfrånvaro 

3,2 procent (2,7 procent).  
I september genomfördes en säljutbildning för station-

spersonalen i samband med en personaldag i Skellefteå. 
En ledarskapsutbildning för föreningens säljchefer (stations-
föreståndare) har genomförts i två steg med en introduktion i 
maj och två dagar under hösten. Vi har upprättat ett mentor-
program där företagsledningen utgör mentorer och genomför 
träffar med säljledning och stationspersonal. 

Ett viktigt instrument i personalens kompetensutveckling 
är Kompetensportalen, OKQ8’s webbaserade självstudiepro-
gram. här finns ett flertal kurser i allt från olja till stationseko-
nomi. För att bredda kompetensen i hela företaget genomförs 
kurserna av all personal.  
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TOBaK
LIVS/KIOSK/TIDNINGaR
FaSTFOOD
ÖVRIG BUTIKSFÖRSÄLJNING
VERKSTaD Och DÄcK
TVÄTTaR
FORDONSUThYRNING

Bensinvolymer (miljon liter) ok norrbotten.

dieselvolymer (miljon liter) ok norrbotten.

Tillbehör
I varugruppen tillbehör inryms hela vårt sortiment av bilistiska 
produkter, hem och fritid samt telefonkort. Försäljningen up-
pgick till 106,3 mkr 2012, en ökning med 4,4 mkr. Försäljnin-
gen av telefonkort minskade medan övriga sortiment ökade.

  

Dagligvaror
Dagligvaror är samlingsnamnet för livsmedel, kiosk, tidning-
ar och tobak. Försäljningen uppgick till 163,2 mkr 2012, en 
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MILJÖ
På samtliga bemannade stationer sker källsortering av 
sopor samt insamling av miljöfarligt avfall. Föreningen driver 
tillstånds pliktig verksamhet enligt miljöbalken på 27 anlägg-
ningar.  

Ett energisparprojekt pågår med byte av den utvändiga 
belysningen till lågenergilampor samt tidsstyrning av motor-
värmare. Under 2012 har projektet genomförts på stationerna 
i Boden, Råneå, Kalix, Övertorneå och arvidsjaur. 

FRaMTIDa UTVEcKLING
Bilparkens förändring mot bränslesnålare fordon leder till färre 
mackbesök. Redan nu märks det av en minskad besöks-
frekvens till våra stationer. Den stora utmaningen de närmaste 
åren ligger i att utveckla vårt utbud av varor och tjänster så 
att kunderna kommer till oss även om de inte ska tanka. Vi 
måste med andra ord satsa på koncept som driver trafik till 
våra butiker. Satsningen på fastfood har varit framgångsrikt. 
Korv, kaffe, bullar och smörgåsar kan bli så mycket mer. här 
finns utvecklingsmöjligheter och vi kan bli ännu bättre inom 
segmentet. 

Eftersom vi har begränsade resurser får vi prioritera våra 
satsningar. Det är nödvändigt att vi investerar i nya moderna 
koncept på de större tätorterna med ett brett kundunder-
lag. Men vi måste samtidigt se till att underhålla de mindre 
stationerna så att de upplevs som attraktiva. Efterfrågan och 
sortiment ser olika ut i länets olika delar. Det som går att sälja i 
inlandet går inte alltid lika bra vid kusten och tvärtom. Det gör 
att det måste finnas viss flexibilitet i sortimentet utan att göra 
avkall på en effektiv varuhantering. Ett gemensamt grundsorti-
ment är viktigt för att infria kundernas förväntningar. 

Vi har under det senaste året gjort satsningar på att ut-
veckla ledarskapet i föreningen. Det kommer vi att fortsätta 
med under 2013 för att vi på bästa sätt ska möta framtidens 
utmaningar.     

Under senare år har vi genomfört flera investeringar som 
andas framtidstro och optimism. Nu går vi vidare i våra 
ansträngningar. Under 2013 färdigställs ombyggnaden av 
stationerna i Kiruna och arjeplog. Vi fortsätter med att byta ut 
pumpar och planerar för en investering i Pajala. 

Men för att klara ett högt investeringstempo krävs det att 
föreningen redovisar betryggande resultat. Vi måste öka våra 
ansträngningar för att sälja mer. Vi måste driva stationerna 
så effektivt som möjligt så att vi kan ge bästa service med en 
begränsad bemanning.

Vi har som mål att fortsätta finnas med bemannade statio-
ner i länets alla kommuner.  För att lyckas med det behöver vi 
hjälp av de som bor på orten, genom att de faktiskt handlar 
och tankar hos oss. Om vi får den hjälpen lovar vi att göra vårt 
yttersta för att inte bara finnas, utan även utveckla stationen 
på orten.      

FÖRSLaG TILL VINSTDISPOSITION
Till föreningsstämmans förfogande står enligt balansräkningen:

Balanserad vinst  29 562 153
Årets vinst  8 550 630

Totalt  38 112 783

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att överskottet disponeras 
enligt följande:
Till reservfond   427 531

Återbäring lämnas med:
Bensin, diesel och etanol
Bemannade stationer 15 öre/liter
automatstationer 5 öre/liter
Övriga köp 
2 % på övriga köp

  6 124 530
På medlemmarnas insatskapital lämnas 1 % ränta 
  185 546
I ny räkning balanseras  31 375 177

Totalt  38 112 783

NYcKELTaL DE SENaSTE FEM ÅREN 
 2012 2011 2010 2009 2008

Nettoomsättning 1 167 202 1 116 185 1 041 210 974 365 966 699
Rörelseresultat 9 618 10 628 9 239 11 177 8 219
Resultat efter
finansiella poster 10 503 8 461 10 171 13 728 6 281
Soliditet, % 35,5 35,6 35,3 36,7 34,8
Kassalikviditet, % 173 181 178 245 239
avkastning på
eget kapital, % 12,5 10,3 12,6 17,9 8,4
avkastning på
totalt kapital, % 5,0 4,1 4,7 6,6 4,0
Vinstmarginal, % 0,8 1,0 0,9 1,1 0,9
antal anställda 150,0 153,0 160,0 168,0 170,0

Beträffande föreningens resultat och ställning hänvisas till efterföljande resul-
tat och balansräkning.
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Resultaträkning tkr

tkr not 120101 110101
  121231 111231
 
Nettoomsättning  1 167 202 1 116 185
Övriga rörelseintäkter  13 053 15 759

  1 180 255 1 131 944

RÖRELSENS KOSTNaDER
handelsvaror  −1 053 248 −1 004 570
Övriga externa kostnader 1 −40 756 −40 953
Personalkostnader 2 −68 099 −66 793
 
avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar 3 −8 522 −8 927
Övriga rörelsekostnader  −12 −73

  −1 170 637 −1 121 316

Rörelseresultat  9 618 10 628

RESULTaT FRÅN FINaNSIELLa INVESTERINGaR
Resultat från värdepapper och fordringar 4 253 −706
Övriga ränteintäkter och liknande 5 1 921 −377
   
 
Räntekostnader 6 −1 289 −1 084

  885 −2 167

Resultat efter finansiella poster  10 503 8 461

Bokslutsdispositioner   
 
Förändring av periodiseringsfond  −384 −265

Skillnad mellan bokförd avskrivning    
och avskrivning enligt plan  −783 424

  −1 167 159

Resultat före skatt  9 336 8 620
 
skatt på årets resultat 7 −785 −1 338
 
ÅReTs ResuLTaT  8 551 7 282
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Balansräkning tkr

TiLLgÅngaR not 121231 111231
    
 
anläggningstillgångar     
     
 
MaTERIELLa aNLÄGGNINGSTILLGÅNGaR    
Byggnader mark och     
markanläggningar 8 45 786  39 813
Inventarier och fordon 9 25 912  24 049
Pågående ombyggnationer  4 335  5 330

  76 033  69 192

FINaNSIELLa aNLÄGGNINGSTILLGÅNGaR
Långfristiga värdepappersinnehav 10 37 634  40 200
Långfristiga fordringar 11 211  211

  37 845  40 411
    

summa anläggningstillgångar  113 878  109 603
    

omsäTTningsTiLLgÅngaR    
VaRULaGER    
handelsvaror 12 43 220  45 133

KORTFRISTIGa FORDRINGaR    
Skattefordran  1 981    1 428
Kundfordringar  16 151  15 575
Övriga fordringar 13 2 057  10 110
Förutbetalda kostn och upplupna intäkter  922    1 175

  21 111   28 288
      

kortfristiga placeringar 14 10 830    9 621

kassa och bank  51 215    39 106
    
summa omsättningstillgångar  126 376  122 148
    
summa TiLLgÅngaR  240 254  231 751



OK NORRBOTTEN • ÅRSREDOVISNING 2012 • 29

Balansräkning tkr

egeT kapiTaL och skuLdeR not 121231 111231 
  

eget kapital                               15

BUNDET EGET KaPITaL
Insatser 16 18 555  18 573
Reservfond  13 174  12 682

  31 729  31 255

FRITT EGET KaPITaL    
Balanserad vinst  29 562  29 216
Årets resultat  8 551    7 282

  38 113  36 498

summa eget kapital  69 842  67 753

OBESKaTTaDE RESERVER    
Periodiseringsfond 17 7 820  7 436
avskrivning utöver plan 8, 9 13 285  12 502

summa obeskattade reserver  21 105  19 938

LÅNGFRISTIGa SKULDER    
Medlemsinlåning 16 83 541  83 012

summa långfristiga skulder  83 541  83 012

KORTFRISTIGa SKULDER    
Leverantörsskulder  48 720  47 169
Övriga skulder  3 126  2 354
Upplupna kostn och förutbetalda intäkter 18 13 920  11 525

summa kortfristiga skulder  65 766  61 048

summa eget kapital och skulder  240 254  231 751

ställda säkerheter    
Fastighetsinteckningar  2 330  2 330
aktiedepå  6 261  6 358

ansvarsförbindelser
Lämnad borgen  18  18
Övrig ansvarsförbindelse  25  25



30 • OK NORRBOTTEN • ÅRSREDOVISNING 2012

Finansieringsanalys tkr 
    not            2012  2011

DEN LÖPaNDE VERKSaMhETEN   
 
Rörelseresultat  9 618 10 628

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  
 
avskrivningar  8 522 8 927
Erhållen ränta  2 174 −1 083
Erlagd ränta  −1 289 −1 084
Nedskrivningar  1 144 1 227
Betald inkomstskatt  −785 −1 338

kassaflöde från den löpande verksamheten   
före förändring av rörelsekapital  19 384 17 277

FÖRÄNDRING aV RÖRELSEKaPITaL   
 
Minskning av varulager  1 913 1 723
Minskning/ökning av fordringar  7 177 −3 715
Ökning/minskning av kortfristiga skulder  4 718 −1 833

kassaflöde från den löpande verksamheten 33 192 13 452

INVESTERINGSVERKSaMhET   
 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  −15 539 −12 654
avyttring av materiella anläggningstillgångar  176 524
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar  −2 765 −8 150
avyttring av finansiella anläggningstillgångar  4 187 8 650

kassaflöde från investeringsverksamheten −13 941 −11 630
   
 
FINaNSIERINGSVERKSaMhET   
 
Minskning medlemsinsatser   −18 −77
Ökning medlemsinlåning  529 1 687
Utbetald återbäring och ränta insatser  −6 444 −6 273

kassaflöde från finansieringsverksamheten −5 933 −4 663
   
Ökning/minskning av likvida medel  13 318 −2 841
Likvida medel vid årets början  48 727 51 568

Likvida medel vid årets slut 19 62 045 48 727
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Noter till resultat- och balansräkning
Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd avseende större företag. 
Någon förändring av redovisningsprinciper har ej skett i förhållande till föregående år.    

Årsredovisningen är upprättad i tkr.

not 1 u Leasingavgifter  

I beloppet för övriga externa kostnader ingår leasingavgifter 
med 4 864 (4 323). 
Återstående leasingavgifter uppgår till totalt 9 971. Dessa förfaller till 
betalning: 
 2012 2011

Inom 1 år  4 864 4 323
Senare än 1 år men inom 5 år 5 107 4 539

 9 971 8 862

not 2 u PersonaL

Under 2012 har föreningen haft i medeltal 150,0 (153,0) årsanställda, varav 
97 (99) kvinnor och 53 (54) män. Personalomsättningen uppgick till 2,1%.

LÖNER Och aRVODEN
har kostnadsförts med 50 575 (49 586) varav: 
 2012 2011

till styrelse och verkställande direktör 1 027 (947)
till övriga anställda 49 548 (48 639)

FÖRENINGENS SOcIaLa aVGIFTER
(inkl. pensionskostnader) 
har uppgått till 17 330 (16 442)
- varav pensionskostnader 
avseende styrelse och VD 299 (331)
- varav pensionskostnader
avseende övriga anställda         2 031 (1 723)

PENSIONSFÖRPLIKTELSER:  
till styrelse och verkställande direktör 863 (799)
   
 
Företaget har lämnat de anställda utfästelser, enligt inom företaget gäl-
lande pensionsreglementen. Efterlevande- och sjukpension är försäkrad i 
konsumentkooperationens pensionskassa (KP), försäkringsförening. 
 
Ålderspension är tryggad i KP/Folksam:s pensionsstiftelse. I den mån den 
i sin helhet icke är tryggad genom avsättningar till pensionsstiftelsen är 
den försäkrad i KPa Pensionsservice.   
 
SJUKFRÅNVaRO I %
av ordinarie arbetstid för 2012 2011

Män 2,4 (1,6)
Kvinnor 3,7 (3,4)
anställda under 30 år 4,2 (2,2)
anställda 30 – 49 år 3,0 (2,7)
anställda över 49 år 3,2 (2,9)
Samtliga anställda 3,2 (2,7)
Sjukfrånvaro minst 60 dagar i %
av total sjukfrånvaro 15,0 (1,1)
 

KÖNSFÖRDELNING Män Kvinnor
Styrelse inklusive VD 6 1
Företagsledning inklusive VD 3 1
 

not 3 u avskrivningar  

avskrivningar på anläggningstillgångar sker enligt planenlig metod, vilket 
innebär att avskrivningarna baseras på ursprungligt anskaffningsvärde och 
beräknad ekonomisk livslängd. avskrivningsprocent: inventarier 15 %, 
datorer 20 %, fordon 20 %, byggnadsinventarier 10 % samt cisterner 7 %.
    Byggnader avskrivs med 5 %, förutom motell i Öjebyn som avskrivs 
med 3 %. Markanläggningarna avskrivs med 3,75 % på anskaffningar 
gjorda före 1991-07-01, därefter med 5 %.  
   Totala avskrivningar inom skattemässigt tillåtna belopp.   
 

not 4 u resuLtat från övriga värDePaPPer ocH 
forDringar som är anLäggningstiLLgångar

 2012 2011

Utdelning 602 497
Ränteintäkter 420 166
Resultat avyttring värdepapper  375 −148
Nedskrivning −1 144 −1 227
Valutakursdifferens 0 6

 253 −706
  

not 5 u övriga ränteintäkter ocH LiknanDe 

 2012 2011

Ränteintäkter 746 874
Utdelning kapitalplacerade aktier 361 291
Resultat avyttring värdepapper  302 −678
Förändring nedskrivning aktier 512 −864

 1 921 −377
  

not 6 u räntekostnaDer ocH LiknanDe

 2012 2011

Räntekostnader −1 289 −1 084

 −1 289 −1 084
 

not 7 u skatt På årets resuLtat

 Skatt på årets resultat uppgår till 785 (1 338). Uppskjuten skatt på 
obeskattade reserver utgör 5 551 (5 244). Underskott avseende kapital-
placeringsaktier uppgår till 1 559.   
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not 8 byggnaDer, mark ocH markanLäggningar

 2012 2011

Ingående anskaffningsvärde 120 248 114 610
Inköp 8 795 5 638
avyttring 0 0

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde 129 043 120 248
 
Ingående avskrivningar −80 435 −77 783
Årets avskrivningar       −2 822 −2 652
Återföring avskrivning 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar −83 257 −80 435

Utgående planenligt restvärde 45 786 39 813
Direktavdrag byggnad 1995 −1 342 −1 342

utgående bokfört värde 44 444 38 471
  
FaSTIGhETERNa    
 Tax Tax Tax
 värde värde  värde
Fastighetsbeteckning Mark Byggnad Totalt

Luleå Vändskivan 7 277 2 104 2 381

Luleå Skurholmen 8:60 305 1 465 1 770
Piteå Rosvik 13:275 36 617 653
arvidsjaur Renen 14 278 2 413 2 691
Boden Prästkragen 16 135 2 709 2 844
Gällivare Liljan 1 172 1 239 1 411
Gällivare Puotjak 1:168 23 1 111 1 134
haparanda haparanda 10:13 447 1 703 2 150
Jokkmokk Kyrkostaden 1:120 63 1 201 1 264
Kalix Älvdalen 16 129 1 114 1 243
Överkalix Bränna 6:8, 6:2 59 271 330
Kalix Morjärv 28:1 11 239 250
Luleå Valrossen 1 1 139 7 536 8 675
Luleå Valrossen 8 800 0 800
Kiruna Krämaren 1 730 552 1 282
Kiruna Blåklockan 24 10 260 270
arjeplog Sorken 5 84 1 003 1 087
Pajala Skolan 9 28 646 674
Luleå Råneå 2:38 162 2 110 2 272
Kalix Töre 1:95, 3:84, 3:203 166 262 428
Övertorneå Matarengi 13:27 55 335 390
Piteå Roknäs 13:29 37 565 602
Piteå Öjebyn 126:1 368 2 280 2 648
Älvsbyn 25:87 86 530 616
Jokkmokk Vuollerim 27:1 23 0 23
Jokkmokk Porjus 1:93 8 7 15
Luleå antnäs 6:24  22 0 22
Sävast 23:161 0 317 317
Kalix Söråkern 15 50 363 413

 5 703 32 952 38 655 
   

EGENDOMSFÖRSÄKRINGaR  
Föreningens samtliga tillgångar är försäkrade i Trygg hansa till återanskaf-
fningsvärden genom anslutning till OK:s fullvärdesförsäkring. Utöver 
brandförsäkring omfattar fullvärdesförsäkringen en ansvars- och garanti-
försäkring till betryggande belopp. 
 

not 9 u inventarier ocH forDon

 2012 2011

Ingående anskaffningsvärde  132 547 138 298
Inköp 7 639 4 114
Försäljning/utrangering −491 −9 865

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 139 695 132 547

Ingående avskrivning −108 498 −111 814
Försäljning/utrangering 415 9 591
Årets avskrivningar −5 700 −6 275

Utgående ackumulerade avskrivningar −113 783 −108 498

Utgående planenligt restvärde 25 912 24 049
avskrivningar över plan −11 943 −11 160

Utgående bokfört värde 13 969 12 889

 

not 10 u Långfristiga värDePaPPersinneHav

Namn antal Nom värde Bokf  
   värde

Petrolia aB 70 70 70

Petrolia aB  434 434
OK Marknadsservice aB 30 279 1 538 1 474
OKQ8 Marknad aB 6 300 630 630
KF, insats  4 089 4 089
Riksbyggen 1 5 5
Överkalix Utveckling 1 1 1
Räntebärande papper el likv   19 392
Kapitalförsäkringar   11 539

   37 634

Föreningen innehar kapitalförsäkringar i aviva och altraplan till ett mark-
nadsvärde per balansdagen om 12 148 (11 680). Räntebärande papper 
har ett marknadsvärde på balansdagen om 19 496 (20 802). Posten 
består huvudsakligen av fonder och aktieindexobligationer.  
   
 2012 2011

Ingående anskaffningsvärde 46 022 46 522
Inköp/värdeförändring 2 765 8 150
Försäljning/återköp −4 187 −8 650

utgående ackumulerat anskaffningsvärde 44 600 46 022

Ingående nedskrivning −5 822 −4 595
Årets nedskrivning −1 144 −1 227
Utgående nedskrivning −6 966 −5 822

Bokfört värde 37 634 40 200
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not 11 u Långfristiga forDringar

 2012 2011

Ingående anskaffningsvärde 378 378

utgående ackumulerat anskaffningsvärde 378 378

Ingående avskrivning −167 −167

utgående ackumulerad avskrivning −167 −167
 
Utgående fordran 211 211

utgående bokfört värde 211 211

not 12 u varuLager

 Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och netto-
försäljningsvärde.
anskaffningsvärde innefattar alla kostnader som är direkt hänförliga 
till inköpet enligt först in, först ut- principen. Försäljningsvärdet är det 
uppskattade pris som varan kan säljas för enligt villkor som är normala i 
verksamheten minskat med eventuella tillämpliga försäljningskostnader 
som direkt kan hänföras till försäljningstransaktionen. 
 

not 13 u kortfristiga forDringar  

Fordran KP/Folksam ingår med 941 (1 945).  

not 14 u kortfristiga PLaceringar  

avser placeringar i svenska aktier med ett marknadsvärde per boksluts-
datum om 10 830(9 621).  
 

not 15 u eget kaPitaL  

Förändring eget kapital Medlems- Reserv- Balanserat Totalt
 insatser fond resultat

Belopp vid årets ingång 18 573 12 682 36 498 67 753
Förändring insatser −18   −18
Vilande medlemmar  128  128
Enligt föreningsstämmans beslut:    
Återbäring   −6 572 −6 572
avsättning reservfond  364 −364 0
Årets resultat   8 551 8 551

Belopp vid årets utgång 18 555 13 174 38 113 69 842
 

not 16 u insats- ocH sParkonto

antalet röstberättigade medlemmar 2012-12-31 uppgår till 67 283 styck-
en vilket innebär en minskning under året med 482 stycken. Distriktsin-
delning och medlemsantal per distrikt framgår av sid 15 - 19. Totalt antal 
medlemsregistrerade är 81 194 stycken.

Medlemmarnas tillgodohavanden per den 31/12 2012 uppgår till Kkr: 
Insatskonto 18 555 (18 573)
Sparkonto 83 541 (83 012)
  
Uppsagda insatser under året enligt FL 16 § mom 1 är 686 st med ett 
belopp på 163.
 

not 17 u PerioDiseringsfonD

 2012 2011

2007 års taxering 0 596
2008 års taxering 1 950 1 950
2009 års taxering 990 990
2010 års taxering 1 320 1 320
2011 års taxering 890 890
2012 års taxering 1 690 1 690
2013 års taxering 980 0

 7 820 7 436

not 18 u uPPLuPna kostnaDer ocH förutbetaLDa intäkter 

 2012 2011

Personalrelaterade skulder 10 441 9 498
Övrigt 3 479 2 027

 13 920 11 525
  

not 19 u   

Likvida medel  2012 2011
Kassa och Bank 51 215 39 106
Kortfristiga placeringar 10 830 9 621

 62 045 48 727

definition av nyckeltal:

SOLIDITET = just eget kapital / totalt kapital

KaSSaLIKVIDITET = (omsättningstillgångar –lager +  
finansiella placeringar) / kortfr skulder

aVKaSTNING EGET KaPITaL = resultat e finansiella poster 
 / genomsnittligt just eget kapital

aVKaSTNING TOTaLT KaPITaL =
resultat e finansiella poster + räntekostnader  
/ genomsnittligt totalt kapital 
 
VINSTMaRGINaL = rörelseresultat / nettoomsättning
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Staffan Magnusson Dan Eriksson  
VD Ordförande 
 
 
 
Peter Möller Kerstin Larsson Ralph Forsberg

Hans-Ola Bergström Johan Lambertsson

  

Förvaltningsrådets yttrande
Förvaltningsrådet har i enlighet med stadgarna och rådets arbetsordning tagit del av styrelsens berättelse 
samt beslutat
att godkänna styrelsens berättelse;
att godkänna 2012 års resultat- och balansräkning;
att tillstyrka styrelsens förslag till överskottets fördelning

Revisorernas yttrande
Jag har avgivit min revisionsberättelse den 22 mars 2013.

Vi har avgivit vår revisiorsrapport den 8 mars 2013

Styrelsens godkännande
Styrelsen för OK Norrbotten har idag 8 mars 2013 beslutat att godkänna Årsredovisningen 2012 för 
OK Norrbotten Ekonomisk förening.

Lars Zetterström
Ordförande

allan Ågren
Sekreterare

stig Åkerström
Förtroendevald revisor

Rolf pelli
Förtroendevald revisor

ulf Brodén
Auktoriserad revisor
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Förvaltningsrådets verksamhet
Förvaltningsrådets ordförande har mellan sammanträdena hållit fortlöpande kontakt med föreningsledningen och underrättats 
om verksamheten. I övrigt har granskning av styrelsens arbete skett i enlighet med förvaltningsrådets arbetsordning. Styrelsens 
samtliga protokoll har varit föremål för granskning vid rådets sammanträden, varför ledamöterna hållits informerade om styrelse-
besluten samt föreningens verksamhet och utveckling. Styrelsens berättelse har granskats och godkänts av förvaltningsrådet, 
som hänvisar till densamma för medlemmarnas information om verksamheten och föreningens ekonomiska ställning. 

Förvaltningsrådet vill rikta ett tack till alla medlemmar och styrelsen samt övriga förtroendevalda för ett väl utfört arbete 
under det gångna året.

Luleå den 8 mars 2013

Lars Zetterström allan Ågren
Ordförande Sekreterare

Förvaltningsrådets presidium har utgjorts av: 
Ordförande: Lars Zetterström, Luleå 
Vice ordförande: alf apelquist, Gällivare
Sekreterare: allan Ågren, Boden 
Presidiet har samtidigt utgjort arbetsutskott.

I tur att avgå är följande ledamöter:

För krets nr 1. Lars Zetterström, Luleå
 2. Bengt-Ove Larsson, Töre
 3.  albin Bucht, haparanda
  Ove Pekkari, Pajala
 4. Sven holmkvist, Vuollerim
 5. Bo Öhlund, Älvsbyn

REPRESENTaTION
Styrelsens ordförande Dan Eriksson samt VD Staffan Mag-
nusson har varit föreningens representanter i OK-föreningar-
nas förtroenderåd. (Oljekonsumenternas Förbund).

VaLBEREDNING
Till valberedning för 2013 års föreningsstämma utsågs 
följande:
hans Wiik, Nikkala, sammankallande, Kent Barkestedt, 
Boden och Kurt-Lennart Fredriksson, Luleå .
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Till föreningsstämman i ok norrbotten ek för 
org.nr 797000-0852    

Rapport om årsredovisningen
Jag har reviderat årsredovisningen för OK Norrbotten ek för avseende år 2012. 
Föreningens årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument. I denna 
har jag reviderat förvaltningsberättelsen, resultat- och balansräkningar, finansiering-
sanalysen, tilläggsupplysningar och noter.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.  

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag 
har utfört revisionen enligt International Standards on auditing och god revisionssed 
i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och 
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp 
och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska ut-
föras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredo-
visningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömn-
ing beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur 
föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En 
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprin-
ciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presenta-
tionen i årsredovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisn-
ingslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens 
finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balans-
räkningen för föreningen.

Revisionsberättelse
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Revisionsberättelse

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för OK Norrbotten ek för avseende år 2012. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. 

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har 
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med lagen om 
ekonomiska föreningar. 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredo-
visningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot 
föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningsla-
gen eller föreningens stadgar. Jag har även granskat förvaltningsrådets verksamhet utifrån 
föreningens stadgar.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberät-
telsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Luleå den 22 mars 2013

Grant Thornton Sweden aB 

Ulf Brodén
Auktoriserad revisor
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Revisors rapport
Till föreningsstämman i OK Norrbotten ek för, org.nr 797000-0852
I egenskap av förtroendevalda revisorer har vi granskat verksamheten i OK Norrbotten ek för avseende 
räkenskapsåret 2012. Granskningen har utförts enligt god sed för detta slag av granskning.

Vi bedömer att föreningens verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vi finner därför inte anledning till att 
rikta någon anmärkning mot styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören.

Luleå den 8 mars 2013

Rolf pelli stig Åkerström 
Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor
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Kallelse till distriktsstämmorna

DaTUM DISTRIKT LOKaL TID

måndag 15/4 Vittangi  Folkets hus, Vittangi 19.00
 Kiruna Folkets hus, Vittangi 19.00
 arjeplog hotell Lyktan 19.00
 Kalix Folkets hus 19.00
 Pajala Folkets hus 19.00
 Överkalix Folkets hus 19.00
 Råneå Medborgarkontoret 19.00

Tisdag 16/4 Gällivare Nordan, Malmberget 19.00
 Malmberget Nordan, Malmberget 19.00
 arvidsjaur hotell Laponia 19.00
 Luleå Bio Kronan, hus a2 19.00
 Övertorneå Folkets hus 19.00
 Boden Folkets hus 19.00
 haparanda Restaurang Minerva, Svefi 19.00

onsdag 17/4 Roknäs Sjulnässkolan, Roknäs 19.00
 Öjebyn Sjulnässkolan, Roknäs 19.00
 Älvsbyn Älvsby Folkhögskola 19.00
 Jokkmokk Kunskapens hus 19.00

2013 års distriktsstämmor med medlemmar i OK Norrbotten ekonomisk förening
hålls på följande platser och tider.
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Kallelse till distriktsstämmorna
 1. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för stämman.

 2. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.

 3. Medlemsrådets rapport.

 4. Behandling av förvaltningsberättelsen och revisorernas berättelser för det
  föregående räkenskapsåret.

 5. Förberedande behandling av ärenden som förvaltningsrådet och/eller styrelsen
  ämnar förelägga föreningsstämman.

 6. av föreningsstämman, förvaltningsrådet eller styrelsen hänskjutna ärenden.

 7. Val av medlemsråd och suppleanter.

 8. Val av fullmäktige jämte suppleant till föreningsstämman.

 9. Val av tre ledamöter jämte suppleanter till valberedning.

10. Övriga frågor.

 11. avslutning.

Kallelse till
föreningsstämman
Föreningens fullmäktige valda vid 2013 års distriktsstämmor kallas till ordinarie föreningsstämma 
fredagen den 3 maj 2013, kl 12.00.

Lokal: Scandic Hotell i Luleå.

Dagordning
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Föreningskontor
Postadress: Box 838, 971 25 Luleå

Besöksadress: Robertsviksgatan 3 C, 972 41 Luleå
Tel: 0920-24 70 70

Tel medlemstjänst: 020-65 65 65
Fax: 0920-24 70 89


