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Motivet för fusionen var både ekonomiska och 
organisatoriska. OK Piteå såg inte möjligheten 
att ensamma klara de allt hårdare miljökraven 
från myndigheter, ökade krav på att alla butiker 
ska hålla samma standard i hela landet från 
OKQ8-kedjan, nya affärssystem och ökade krav 
på datasäkerhet. Men att driva verksamheten 
i en gemensam ekonomisk förening istället för 
två medför stora besparingar som vi nu istället 
kan använda till att utveckla stationerna och 
verksamheten i Piteå, precis som OK Norrbotten 
gör och har gjort i resten av länet. Fusionen är 
ett naturligt steg. Tillsammans är vi nu bättre 
rustade för att möta framtidens utmaningar.

FORTSÄTTER UTVECKLA LÄNET
2018 är också året då vi fortsatt att investera 
och utveckla servicen för ett levande län. Vi 
vet att drivmedelsbranschen har en viktig roll i 
samhällsutvecklingen och spelar en nödvändig 
roll i många människors liv. OK Norrbotten är det 
enda drivmedelsbolag i länet som har bemannade 
stationer i samtliga kommuner. I många av 
kommunerna är vi ensamma om att erbjuda 
den servicen. Vi har byggt en helt ny station i 
Pajala som invigdes den 20 januari 2018. Det är 
första gången på 34 år som vi invigde en nybyggd 
bemannad station i Norrbotten. I Kiruna har vi 
byggt en helt ny biltvättanläggning. Samtidigt 
har vi också byggt om butiken till foodkonceptet 
Quick To Go. Det nya foodkonceptet har även 
stationen i Arvidsjaur och i Öjebyn fått i samband 

med omfattande renoveringar. Vi har investerat 
i tre nya moderna miljövänliga biltvättmaskiner – 
två i Luleå och en i Kalix. 

TILLSAMMANS BLIR VI RIKARE
Under första helgen i februari lanserade vi en 
framgångsrik medlemsvärvningskampanj under 
parollen ”Tillsammans blir vi rikare”. Som 
medlem är du inte bara med och äger, utan du 
kan faktiskt vara med och påverka verksamheten. 
Förutom medlemsrabatter på både varor och 
tjänster är alla våra medlemmar med och delar 
på vinsten varje år. I år delar vi ut 4,9 miljoner 
kronor. Våra medarbetare är föreningens främsta 
ambassadörer. Det är deras kunskap och service 
som gör oss unika. Men grunden till att vi kan 
fortsätta satsa på Norrbotten är medlemmarna. 
Tack vare att de handlar, tankar och äter hos oss 
får vi möjligheten att fortsätta investera och bidra 
till ett levande län. Vi vill och ska vara en social 
faktor i Norrbotten. Göra det möjligt att leva, 
bo och resa i hela länet. Tillsammans blir vi alla 
rikare på det.

VD Staffan Magnusson

ETT ENAT OK
I NORRBOTTEN

2018 var året då OK blev enat i Norrbotten. En historisk extrastämma 
i juni beslutade att OK Piteå skulle gå in i OK Norrbotten. Något som 

blev verklighet genom en fusion 1 november samma år.
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Det vi idag kallar OK-rörelsen föddes 1926. Stora interna-
tionella aktörer hade under en lång period haft monopol 
på den svenska bensinmarknaden och triggade hela tiden 
bensinpriserna uppåt. Som motpol grundade Sveriges 
yrkesbilister en inköpsförening för att öka möjligheten att 
påverka pris och tillgång på exempelvis olja och bensin. 
Den kom att heta Bilägarnas Inköpscentral (IC). Tio år 
senare uppgick antalet IC-föreningar till 138 stycken och 
Sverige hade Europas lägsta bensinpriser. Under andra 
världskriget infördes ransonering av bensin och IC började 
sälja gengasaggregat istället för bensin. I slutet av kriget 
bildas Sveriges Oljekonsumenters Riksförbund (OK). Åren 
efter andra världskriget är händelserika år för dåvarande 
IC. I takt med att människor fick bättre livsförhållanden 
började privatbilismen öka rejält. 

Under 1930-talet bildas flera IC-föreningar i Norrbotten. 
1938 fanns det 8 föreningar, 10 år senare hade 11
föreningar bildats. 1963 går IC föreningen i Arvidsjaur, 
Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, 
Korpilombolo, Pajala, Råneå och Luleå samman och 
bildar IC Norrbotten. 1969 namnändrades föreningen 
till OK Norrbotten. 1982 går OK Älvsbyn med och 2018 
går OK Piteå med.

1999 bildas oljebolaget OKQ8 och våra stationer 
skyltades om till OKQ8. OK Norrbotten förblir dock 
en egen föreningen som ägs av norrbottningarna.

Det var en tid när några få internationella aktörer 
kontrollerade hela den svenska bensinmarknaden. 
1926 drev de dyra bensinpriserna Sveriges 
yrkesbilister till ett motdrag som förändrade 
den svenska historien.

HISTORIA OK
NORRBOTTEN
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EN FOLKLIG
BILISM
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EN RESA SOM FORTSÄTTER
OK och våra verksamheter ska finnas för medlem-
mar och kunder så länge det finns efterfrågan på 
produkterna och tjänsterna som bolagen erbjud-
er. Genom årtiondena har IC, OK och OKQ8 varit 
först med en rad hållbara lösningar inom bran-
schen och vi ser att det är både ansvarsfullt och 
lönsamt att arbeta för långsiktig hållbarhet. Både 
historiskt, nu och i framtiden. Det är en resa som 
fortsätter genom fusionen mellan OK Norrbotten 
och OK Piteå.

EN FOLKLIG BILISM
År 1952 var antalet personbilar 365 000. Sex år senare upp-
går antalet till 850 000 bilar i landet. Plötsligt fanns en folklig 
bilism och IC fick en helt ny kategori av medlemmar: privat-
bilisterna. Allt eftersom arbetstiden förkortades och semes-
tern förlängdes fick vi mer fritid än någonsin tidigare, och 
medlemmarna hade fler behov än billig bensin. För att pressa 
ner bensinpriset ännu mer infördes 1951, som första företag i 
världen, ett tanka-själv-system. Just att kunna göra saker själv 
och därmed spara pengar var också motivet till att den första 
gör-det-själv-anläggningen hade premiär 1962. Nu fick även de 
människor som flyttat till alla nybyggda lägenheter en chans att 
ha en plats att tvätta och meka med bilen på. Medlemsantalet 
till IC-föreningarna ökar också dramatiskt. 1963 är en viktig 
tidpunkt i vår historia. Det är nämligen då IC och OK fusione-
ras. För att stärka konkurrenskraften ytterligare slogs de lokala 
föreningarna samman. Då som nu är en av grundidéerna med 
kooperation att vara långsiktig.

”VI VET ATT DRIVMEDELS-BRANSCHEN HAR 
EN VIKTIG ROLL I SAMHÄLLSUTVECKLINGEN 
OCH SPELAR EN NÖDVÄNDIG ROLL I MÅNGA 
MÄNNISKORS LIV.”
STAFFAN MAGNUSSON, VD



OK NORRBOTTEN ÅRSREDOVISNING 2018 | 9

DET ÄR VERKLIGEN ETT LAG.
VI HJÄLPS ÅT OCH MAN STÅR
ALDRIG ENSAM. JAG KÄNNER 

MIG VARM I KLÄDERNA OCH 
TRIVS VÄLDIGT BRA.

MIKAEL GUSTAVSSON

NY ROLL
Mikael Gustavsson var 20 år när han tog sin första anställning i OK 
Piteå. Ett tre månaders långt vikariat som serviceman blev starten 
på en nu 36 år lång och framgångsrik karriär inom föreningen. Han 
tog 2013 över som föreningschef efter en turbulent tid i OK Piteås 
historia. Redan då började samarbetet med OK Norrbotten och deras 
vd Staffan Magnusson.

– Staffan och jag har alltid haft ett bra samarbete. Han fanns där för 
mig när jag fick frågan om att bli föreningschef. 

I dag sitter de båda vägg i vägg och har ett ännu närmare samarbete. 
Sammanslagningen med OK Norrbotten har inneburit nya spännande 
arbetsuppgifter som distrikschef i OK Norrbotten.

– Fusionen kändes rätt i tiden. Helt rätt. Många av mina arbetsuppgif-
ter är samma. Men den stora skillnaden är att jobba i en större fören-
ing som OK Norrbotten jämfört med OK Piteå. Nu måste man tänka 
större. Allt ska fungera i hela Norrbotten, inte bara på två stationer. 

En annan sak som Mikael lyfter om sin nya arbetsplats är alla nya 
medarbetar.
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Innan fusionen bestod OK i Sverige av 
sju självständiga ekonomiska föreningar. 
OK Piteå var en av de mindre med cirka 
9 000 medlemmar, åtta anläggningar, 15 
anställda och en omsättning på drygt 100 
miljoner kronor. En förening som under 
en längre tid brottats med minskade in-
täkter och en försämrad vinst. På grund 
av de allt högre krav som ställs från 
myndigheter och från OKQ8 centralt såg 
styrelsen inte hur de skulle kunna bedri-
va en ekonomisk verksamhet efter 2021.

HISTORISK EXTRASTÄMMA 
 
I juni 2018 beslutade en enig extrastäm-
ma i OK Piteå att föreningen skulle gå 
ihop med OK Norrbotten. OK Norrbotten 
som med 200 anställda, cirka 108 000 
medlemmar och en omsättning på 1 
miljard kronor är länets ledande drivme-
delskedja. Det gemensamma målet med 
fusionen var att befästa OK:s mark-
nadsposition i Piteå genom att utveckla 
stationerna och göra dem mer attraktiva 
för Piteås bilister.

- Första tiden har känts bra. Verksam-
heten fortsätter på sedvanligt sätt och de 
i personalen jag hunnit prata med tycker 
att det fungerar alldeles utmärkt. Under 
den korta tid som gått sedan fusionen har 
ingen haft någon anledning att misströs-
ta, säger Hans Grönlund.

Det var under en historisk extrastämma i juni 2018 som OK Piteå beslutade 
att föreningen skulle gå samman med OK Norrbotten. Det för att svara upp 
på de allt högre krav som ställs från myndigheter och OKQ8-kedjan.

ETT HISTORISKT ENAT 
OK I NORRBOTTEN

”Motivet för samgåendet är att OK Piteå behöver förstärka 
organisationen för att kunna svara upp mot de allt högre 

krav som ställs på oss, både från myndigheter och från 
OKQ8-kedjan. Vi vill helt enkelt skapa medlemsnytta och 

säkerställa fortsatt ekonomisk verksamhet i Piteå.” 
 

HANS GRÖNLUND, STYRELSEORDFÖRANDE I OK PITEÅ.
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HANS 
GRÖNLUND
STYRELSEORDFÖRANDE, OK PITEÅ
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VI SATSAR PÅ
NORRBOTTEN

PAJALA
– Vi har byggt en ny station i Pajala 
som invigdes den 20 januari 2018. 
Det blev en historisk dag för OK 
Norrbotten då det var 34 år sedan vi 
senast invigde en nybyggd bemannad 
station. Stationen i Pajala är inte en-
bart en regelrätt bensinstation utan 
även en servicepunkt i kommunen 
med turistinformation, en stor ser-
veringsdel med lounge och offentliga 
toaletter, parkering för turistbussar 
och pendlarparkering. 

ÖJEBYN
– Under hösten påbörjades även 
ombyggnaden av OKQ8 Öjebyn till 
det nya foodkonceptet. Stationen 
invigdes med pompa och ståt den 1 
februari 2019 av OKQ8´s VD Magnus 
Kamryd. Det var den 200 stationen 
som byggts om till det nya konceptet. 
I projektet ingick även en upprust-
ning av tvätta-själv-hallen, perso-
nalutrymmen, övre serveringsplan 
i restaurangen samt ommålning av 
fastigheten. Stationen har även för-
setts med ett nytt högt skärmtak för 
att kunna ta emot större fordon.

ARVIDSJAUR
– I höstas påbörjades en omfattande 
ombyggnation av stationen i Arvid-
sjaur. Stationen invigdes den 1 mars 
2019. Butiken har rustats upp och 
byggts om till foodkonceptet Quick To 
Go. Personalutrymmen och lager har 
fräschats upp. Tvätta-själv-hallen fick 
en rejäl ansiktslyftning och utökades 
till 5 platser. I projektet ingick också 
byte av bränsleledningar, spillzoner, 
nya pumpar samt ommålning av hela 
fastigheten.

KIRUNA, LULEÅ OCH KALIX
– Vi har gjort fler satsningar i länet 
under 2018. I Kiruna har vi byggt 
en helt ny biltvättanläggning och 
samtidigt byggt om butiken till food-
konceptet Quick To Go. Anläggningen 
invigdes i början av mars 2018. Vi 
har investerat i tre nya moderna 
miljövänliga biltvättmaskiner, två i 
Luleå och en i Kalix.



OK NORRBOTTEN ÅRSREDOVISNING 2018 | 13

Pajala, Öjebyn, Piteå och Kalix.
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NETTOOMSÄTTNING tkr

2014

2015

2016

2017

2018

1 059 062

1 138 650

1 061 401

1 095 972

1 291 767

RESULTAT tkr
efter finansiella poster

2014

2015

2016

2017

2018 7 154

6 680

13 577

18 734

12 355



FASTFOOD
27,1 MKR + 1,7 MKR

TVÄTT
15,3 MKR + 1,2 MKR

KIOSK & LIVSMEDEL
64,6 MKR + 3,9 MKR

TILLBEHÖR
75,4 MKR - 1,6 MKR

OK NORRBOTTEN ÅRSREDOVISNING 2018  | 15
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HÅLLBARHETS-
STRATEGI
OM OK NORRBOTTENS HÅLLBARHETSARBETE

2018 påbörjade OK Norrbotten ett målstyrt hållbar-
hetsarbete, som dels baseras på OKQ8:s långsiktiga 
hållbarhetsmål, dels på OK Norrbottens egna ambitio-
ner utifrån föreningens verksamhetsplan och varu-
märkeslöfte: ”Tillsammans blir vi rikare”. Detta arbete 
sammanfattas och presenteras i en årlig hållbarhets-
redovisning. Det här är andra året hållbarhetsredovis-
ningen presenteras. Vi kommer att presentera de mål 
som vi la fast i fjol och redovisa om vi uppnått målen.

OK Norrbotten har under många år och på olika sätt 
arbetat för att uppnå hållbara lösningar. Exempel på 
detta är när vi byggt hållbara biltvättar med renings-
anläggningar, spillzoner med oljeavskiljare, installerat 
klimatsmarta kyl- och frysanläggningar och ledbelys-
ning på våra stationer. Men vi har inte sammanfattat 
våra ansträngningar i en gemensam rapport vilket nu 
sker med denna hållbarhetsredovisning. 

Hållbarhet har tre dimensioner; ekonomisk, social och 
miljömässig. Det gäller såväl globalt som för enskilda 
företag. Utan ekonomisk hållbarhet kan vi inte nå de 
sociala och miljömässiga målen. Hållbarhetsarbetet går 
därför hand i hand med den affärsmässiga utveckling-
en och förmågan att investera i kompetensutveckling 
och ny teknik.

OKQ8 utgår från Global Reporting Initiative (GRI), som 
är en internationell standard för hållbarhetsredovis-
ning, och har kopplat sitt arbete till Förenta Nationer-
nas hållbarhetsmål, med fokus på tre av FN-målen:

●●  Minskad ojämlikhet
●●  Hållbara städer och samhällen
●●  Bekämpa klimatförändringen

LÅNGSIKTIGA MÅL FÖR OKQ8:

●● Som arbetsgivare - till 2025 vara bland Topp 50 på  
Universums ”Most attractive employer” (mest attrakti-
va arbetsgivaren).

●●  Som varumärke - till 2025 vara bland Topp 50 på   
”Sustainable brand index” (hållbara varumärken).

●●  Om klimatpåverkan - till 2030 minska våra koldioxid-
utsläpp med 20 % per kubikmeter såld produkt (basår 
2014/2015).

Som en del av OKQ8 bidrar OK Norrbotten till hela 
OKQ8-kedjans hållbarhetsarbete, dels genom vår an-
del av verksamheten, dels genom att lokalt arbeta med 
de faktorer som vi själva kan påverka. OK Norrbotten 
har inspirerats av OKQ8:s hållbarhetsarbete som utgår 
från GRI.

OK Norrbotten är en ekonomisk förening. Föreningen är den ledande drivmedelskedjan i länet med 
bemannade bensinstationer i samtliga kommuner. Under 2018 har OK Piteå fusionerats till OK 
Norrbotten. Efter fusionen har OK Norrbotten 118 490 medlemmar, 23 bemannade stationer, 15 
automatstationer och 215 medarbetare. 
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HÅLLBARHETSRISKER 
OK Norrbotten har identifierat följande hållbarhetsris-
ker kopplat till företagets verksamhet inom områdena 
miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för 
mänskliga rättigheter och motverka korruption.

MILJÖ 

Inom området miljö ser vi en risk med att drivmedel 
kommer ut i marken och grundvattnet vid våra stationer. 
Det kan ske genom spill eller läckage. För att minimera 
riskerna byter vi successivt ut drivmedelsledningarna i 
marken till skarvfria och fuktskyddade ledningar. Vi in-
stallerar spillzoner som är anslutna till oljeavskiljare som 
skall ta hand om eventuellt spill. Arbetet ska, för samtliga 
stationer, vara klart den 30 juni 2022. Det är även av vikt 
att vi satsar på alternativa/förnybara drivmedel för att 
möta marknadens krav och minska den skadliga effekten 
av de drivmedel som vi tillhandahåller.

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN OCH PERSONAL 

För att rekrytera bra personal till vår verksamhet är det 
viktigt att vi uppfattas som en attraktiv och ansvarstagan-
de arbetsgivare. Det är lika viktigt att våra kunder uppfat-
tar oss som ett seriöst och kompetent företag som strävar 
efter en hög kundnöjdhet. Vi måste därför ständigt förbätt-
ra oss för att vi ska ha ett berättigande på marknaden.

RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH  

MOTVERKA KORRUPTION OCH MUTOR 

OK Norrbotten har utarbetade policies för jämställdhet, 
diskriminering, hälsa och säkerhet. Vi behöver dock bli 
bättre på att följa upp vårt arbete inom dessa områden. 
Under 2019 är vår avsikt att ta fram en metod för att följa 
upp och redovisa hur vårt arbete fortskrider. Vi har även 
för avsikt att ta fram en visselblåsfunktion för att vår 
personal skall känna att de anonymt kan anmäla om de 
upptäcker oegentligheter i företaget.

Vi kommer även att ta fram en policy för att motverka 
mutor och korruption.

VÅRA HÅLLBARHETSMÅL

MINSKAD OJÄMLIKHET 
Vi delar OKQ8:s målsättning att vara en attraktiv ar-
betsgivare för att kunna uppfylla vår mission att ”vara 
möjliggörare för människor i rörelse”. Våra medarbeta-
re är företagets viktigaste resurs och avgör om kun-
derna väljer oss. Om vi ska kunna attrahera den bästa 
arbetskraften måste vi också vara en stark, omtyckt och 
omtalad arbetsgivare.

OK Norrbotten ska utveckla ett starkt arbetsgivarvaru-
märke. I detta samspelar flera olika delar; allt ifrån god 
arbetsmiljö och gott medarbetarskap, där det finns möj-
lighet att utvecklas, till ett strukturerat mångfalds- och 
jämställdhetsarbete.

JÄMSTÄLLDHET 

Genom fusionen med OK Piteå har antalet anställda ökat 
från 158 till 170. Vi har en övervikt av kvinnliga anställda. 
Fördelningen mellan andelen kvinnor och män är 59/41.

 

VÅRA VÄRDERINGAR:

Vi eftersträvar att bli ett värderingsstyrt företag. Genom 
våra värderingar vill vi skapa en kultur med arbetsglädje, 
respekt för varandra och en stolthet över att jobba hos OK 
Norrbotten. Våra värderingar är: 

●● Kundfokus
●● Snabbt och smidigt 
●● Kompetens
●● Öppen och ärlig

MEDARBETARMÅL 2018 

●● Mål:  Införa ett nytt och modernt rekryteringsverktyg. 
Utfall:  Vi har infört ett digitalt rekryteringsverktyg 
som underlättar rekryteringsprocessen och skapar en 
bild av OK Norrbotten som ett modernt företag. Antalet 
sökande till lediga tjänster har ökat.

KÖNSFÖRDELNING 2018

 Kvinnor Män

Styrelse                          3 (43%) 4 (57%)

Föreningskontoret           5 (62%) 3 (38%)

Säljchefer                    13 (62%) 8 (38%)

Säljare                         75 (59%) 52 (41%)

Samtliga

Medarbetare              96 (59%)  67 (41%)
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●● Mål:  Att vi förbättrar resultatet av Nöjd Medarbetarin-
dex jämfört med 2017. 
Utfall:  Nöjd Medarbetarindex har förbättrats högst 
påtagligt. På en sjugradig skala har index för arbets-    
situation ökat från 5,52 till 5,91 och för ledarskap 5,33  
till 5,81.

●● Mål:  Utbildning i personligt ledarskap för samtliga 
säljchefer och biträdande säljchefer. 
Utfall:  Vi har under 2018 förberett en utbildning i per-
sonligt ledarskap. Utbildningen genomförs under våren 
2019. Fortsatt uppföljning 2019.

●● Mål:  Genomföra rekryteringsutbildning för säljcheferna. 
Utfall:  Vi har i samband med implementeringen av det 
nya rekryteringsverktyget genomfört en utbildning för 
säljcheferna.

●● Mål:  Introduktionsutbildning av alla nyanställda. 
Utfall: I juni 2018 genomfördes en mycket uppskattad          
introduktionsutbildning för nyanställd personal.

●● Mål:  All personal ska komma igång med OKO8:s webb-
portal för kompetensutbildning. 
Utfall:  Målet har varit svårt att följa upp. I medarbetar-
målen för 2019 har vi preciserat målet så att det går att           
följa upp.  

MEDARBETARMÅL 2019:

●● All stationspersonal i föreningen skall ha genomfört 
grundutbildningen i PIM, OKQ8:s webbaserade utbild-
ningsportal.

●● Alla chefer skall genomföra medarbetarsamtal med 
sina medarbetare. Samtalen skall registreras i PIM.

●● Alla stationer skall ha ett ledningsteam bestående av 
säljchef och biträdande säljchef med ansvar för den 
löpande driften av stationen.

●● Alla säljchefer och biträdande säljchefer skall gå ledar-
skapsutbildningen personligt ledarskap. 

●● Alla säljchefer och biträdande säljchefer skall gå en 
utbildning i praktisk stationsekonomi.

●● Att genomföra en introduktionsutbildning för nyan-
ställda. 

●● Att genomföra en lönekartläggning av föreningens 
personal.

●● Att se över vårt arbete för uppföljning inom områdena 
jämställdhet, diskriminering, hälsa och säkerhet.

●● Att ta fram en visselblåsarfunktion.
●● Att ta fram en policy för att motverka mutor och 

korruption. 

KUNDNÖJDHET OCH MEDLEMSNYTTA

Vi ska ha hög kundnöjdhet. Den når vi genom att skapa 
genuin medlemsnytta där hög servicegrad, vänligt och 
personligt bemötande står i fokus. Utgångspunkten för 
medlemssatsningen är vårt varumärkeslöfte ”Tillsammans 
blir vi rikare”. I detta ligger även vår kooperativa filosofi 
med cirkulär ekonomi, det vill säga att vinsten går tillbaka 
till medlemmarna eller återinvesteras i Norrbotten. Ge-
nom mätningar och uppföljningar ska vi säkerställa att vi 
håller den höga servicenivå som vi vill.

KUND- OCH MEDLEMSMÅL 2018 

●● Mål:  Nå 70% kundnöjdhet i undersökningen ”Mystery  
shopper”. 
Utfall:  Genomsnitt av de mätningar som genomförts 
2018 visar på ett index om 67,5%. Vid vår senaste 
mätning per december 2018 erhöll vi vårt hittills bästa 
betyg 79%. Målet om 70% kvarstår 2019.

●● Mål: Värva 2 000 nya medlemmar. 
Utfall: I februari 2018 lanserades en medlemsvärv-
ningskampanj under vårt varumärkeslöfte ”Tillsam-
mans blir vi rikare”. Under hela 2018 har vi värvat 
2648 nya medlemmar.

KUND- OCH MEDLEMSMÅL 2019

●● Vi ska nå ett snittresultat om 70% under 2019 i under-
sökningen ”Mystery shopper”.

●● Vi vill att fler skall upptäcka fördelen med att vara 
medlem i OK Norrbotten. Vi ska värva 3 000 nya med-
lemmar under 2019.

●● Servicehjälpen är ett unikt erbjudande om personlig 
service på pumplanen. Vi hjälper kunder med att byta 
torkarblad, fylla på olja, spolarvätska och luft. Under 
2019 ska vi marknadsföra att vi utför servicehjälpen 
varje dag året om.  

HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
Som regional OK-förening vill vi uppfattas som ett håll-
bart varumärke genom att verka för ett hållbart samhäl-
le. OK Norrbotten vill vara en social faktor i Norrbotten. 
Föreningen ska underlätta livet i vårt län och vara en 
sammanbindande kraft. I detta kan ingå att lyfta fram 
lokala produkter, att bidra till lokala satsningar som gör 
nytta på respektive ort, att dela med sig av kunskaper om 
fordon och drivmedel samt att föra människor och idéer 
närmare varandra. Om vi är fler som hjälps åt utvecklar 
vi den region som vi verkar i.
 
Vårt övergripande mål socialt är; att bidra till ett hållbart 
och levande län, med fokus på att framför allt behålla 
och utveckla våra bemannade stationer. Därigenom gör 
vi det möjligt att leva, resa och bo i hela länet. Vi ska 
ingå i sociala, kulturella och idrottsliga partnerskap. Vi 
är öppna för samarbeten som bidrar till att underlätta 
och förbättra livet i Norrbotten. Exempel på det är vårt 
bidrag till Vilda Kidz som innebär att vi har hjälpt barn 
med knappa resurser.

SAMHÄLLSMÅL 2018 

●● Mål:  Utforma en hållbarhetsredovisning med mät-
bara mål. 
Utfall:  Vi har nu kommit igång med ett målstyrt håll-
barhetsarbete. Det visar sig dock viktigt att de mål som 
vi sätter ska gå att följa upp.  
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●● Mål:  Utforma en plan för sociala, kulturella och sports-
liga samarbeten genom att ingå partnerskap med andra 
aktörer, främst med inriktning på barnfamiljer och 
kvinnor. 
Utfall:  Vi har lagt upp en ansökningssajt på vår hem-
sida för sponsring och CSR. Vi brinner för idrotten, 
kulturen och människan. Vi vill genom vår sponsring 
stödja goda initiativ som bidrar till ett levande län. OK 
Norrbotten vill främst hjälpa och stärka barn, ungdo-
mar och tjejers möjligheter till en rik och utvecklande 
fritid. Vi vill vara närvarande och en resurs i det lokala 
samhället. Våra ansökningstider är i slutet av augusti 
(vintern) och slutet av februari (sommaren). Eftersom 
sajten är ny har vi inte hunnit utvärdera den. 
 

SAMHÄLLSMÅL 2019 

●● Vi ska följa upp de ansökningar som kommer in via vår 
nya ansökningssajt på hemsidan med målet att fördela 
vår sponsring till goda initiativ som bidrar till ett levan-
de län. Vi kommer främst att stötta initiativ som stärker 
barn, ungdomar och tjejers möjlighet till en rik och 
utvecklande fritid.

●● Vi vill att fler skall känna engagemang för vår förening 
och den nytta vi gör för lokalsamhället. Genom att göra 
distriktstämmorna mer attraktiva vill vi locka flera och 
yngre besökare. Distriktråden har fått den uppgiften 
inför 2019 års distriktstämmor. Målet är att fördubbla 
antalet besökare och sänka snittåldern med 10 år. Ingen 
distriktstämma ska ha mindre än 30 besökare.

 
BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGEN 
Drivmedelsbranschen har över tid haft en viktig roll i 
människors liv och i högsta grad bidragit till samhällsut-
vecklingen, så även i vårt län. Idag spelar branschen en 
central roll för klimatutvecklingen. Vi är på samma gång 
möjliggörare och del av problemet. Därför måste vi bidra 
med det vi kan när fossilt bränsle ska fasas ut och ersättas 
med hållbara alternativ. Detta är vår största utmaning 
någonsin, men samtidigt öppnar det för nya lösningar. 

OKQ8-kedjan har under årens lopp gjort satsningar på 
förnyelsebara drivmedel. Den tydligaste effekten är 
inblandningen av förnyelsebart i bensin och diesel. Av de 
volymer som säljs via OK Norrbottens stationer utgör ca 
3 500 000 liter förnyelsebara drivmedel. OKQ8 lansera-
de under 2018 GoEasy-drivmedel på samtliga stationer. 
GoEasy vårdar motorn och minskar förbrukningen, vilket 
leder till mindre utsläpp av farliga avgaser.

Som regional förening har OK Norrbotten inte samma 
möjlighet att påverka utvecklingen som vårt oljebolag 
OKQ8, men vi gör vad vi kan för att bidra till minskad 
miljöpåverkan. Vi har bl. a installerat etanolpumpar på 
alla anläggningar som säljer över 1 000 m3. 

Vi minskar föreningens klimatbelastning genom att minska 
vår förbrukning av el, värme och vatten, ett arbete som har 
pågått under flera års tid. Här har vi bland annat installerat 
LED-belysning, motorvärmarstyrning och högtryckstvättar 
samt infört koldioxid som kylmedia i kyl- och frysanläggning-
ar. Detta arbete kommer att fortsätta.

Föreningen har utarbetade rutiner för hur vi ska agera vid 
olika händelser som till exempel ett drivmedelsspill eller om 
en brand uppstår på någon av våra stationer. Vi har även ett 
system för incidentrapportering som heter oj och aj. Under 
2019 ska vi följa upp och redovisa oj och aj-händelser på våra 
stationer. 

MILJÖMÅL 2018

●● Mål:  Installera minst två nya laddstationer för elbilar. 
Utfall: Under 2018 installerades en ny laddstation för elbilar 
i Kalix. Med den laddstation som sedan tidigare finns i Luleå 
har föreningen nu två laddstationer.

●● Mål:  Installera syntetisk diesel, HVO, på tre stationer. 
Utfall: Under 2018 har vi installerat HVO i Pajala och Notvi-
ken i Luleå. Genom fusionen med OK Piteå fick föreningen 
ytterligare en station med HVO.

●● Mål:  Installera tillsatsmedel för diesel, AdBlue, på pump vid 
tre stationer. 
Utfall: Vid den nya stationen i Pajala har AdBlue installerats. 
Föreningen har sedan tidigare AdBlue hos återförsäljaren 
i Töre. Genom fusionen med OK Piteå har ytterligare en 
station tillkommit. 

●● Mål: Byta till mera resurssnåla biltvättmaskiner på tre 
stationer. 
Utfall: Vi har investerat i tre nya resurssnåla tvättmaskiner, 
två stycken i Luleå och en i Kalix. Vi har byggt en helt ny 
tvättanläggning i Kiruna.

●● Mål:  Installera snabbtvättar som bidrar till minskad miljöbe-
lastning på två stationer. 
Utfall: Vi beslutade att skjuta på denna investering. 

●● Mål: Byta till LED-belysta ramper på skärmtaken vid två 
stationer. 
Utfall: Vid ombyggnaden av stationen i Öjebyn har stationen 
fått ett helt nytt skärmtak med LED-belysning. Stationen 
invigdes 1 februari 2019.

●● Mål:  Installera spillzoner med oljeavskiljare på fyra stationer. 
Utfall: Vid ombyggnaden av stationen i Arvidsjaur har vi 
installerat spillzoner. På Storheden i Luleå har vi utfört spill-
zonen i tät betong då det är ett vattenskyddsområde. 

MILJÖMÅL 2019

●● Att utföra spillzoner och ledningsbyten på fem stationer 
under 2019.

●● Att installera ytterligare en snabbladdare i länet.
●● Att installera HVO på minst två stationer.
●● Att installera AdBlue på en station. 
●● Att följa upp och redovisa oj och aj-händelser.
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 Försäljning tkr Försäljning m3

 Butik & Tjänster Drivmedel

CARINA ENGLUND
Säljchef Center

KARIN ÖSTMAN
Säljchef Rondellen

JONAS OLOFSSON
Säljchef Notviken

TOMAS RUTSTRÖM 
Säljchef Råneå

DISTRIKT LULEÅ KOMMUN
 

Center 17 513  3 293 
Rondellen 7 677  2 326
Notviken 15 214  5 123
Råneå 8 364  2 269
Storheden, automatstation   4 160
Antnäs, automatstation   3 482
Södra hamn, automatstation   1 531

Summa  48 168 22 184 

Antalet aktiva medlemmar uppgår till 17 692, en minskning med 153.

Distriktsråd
Ordförande tillika ägarombud: Vice ordförande:
Kurt-Lennart Fredriksson, Luleå  Arne Larsson, Luleå

Ledamot
Charlotta Norman, Råneå
Leif Näckholm, Luleå
Donald Eriksson, Luleå
  
Valberedning för 2019 års stämma: Bror Arvidsson, Luleå (sammankallande) och Ralf Lövgren, Vitå.

DISTRIKT KALIX KOMMUN 

Kalix  15 115 3 066
Kalix, automatstation   3 622
Morjärv, automatstation   506

Summa  15 115 7 194  

Antalet aktiva medlemmar uppgår till 5 965, en ökning med 126. 

Distriktsråd
Ordförande tillika ägarombud:  Vice ordförande:
Christer Wallin, Påläng Jörgen Wennström, Morjärv

Ledamot
Kent Bodlund, Kalix
Birgitta Spets, Kalix
Lars-Gunnar Nyman, Kalix-Nyborg 

Valberedning för 2019 års stämma: Kjell Sundqvist, Kalix (sammankallande), Ruben Gustafsson, 
Kalix och Sara Rahm, Kalix.

 Försäljning tkr Försäljning m3

 Butik & Tjänster Drivmedel

IDA LINDVALL
Säljchef Kalix
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DISTRIKT ÖVERKALIX KOMMUN
 

Överkalix  11 333 2 089

Antalet aktiva medlemmar uppgår till 1 867, en minskning med 2.

Distriktsråd
Ordförande tillika ägarombud: Vice ordförande:
Kurt Larsson, Kalix  Karl-Erik Nilsson, Överkalix

Ledamot
Hans-Ola Bergström, Överkalix
  
Valberedning för 2019 års stämma: Per-Erik Nilsson, Överkalix (sammankallande), Otto Larsson, 
Överkalix och Eva Asplund, Överkalix.

DISTRIKT HAPARANDA KOMMUN 

Haparanda   7 856 1 935  

Antalet aktiva medlemmar uppgår till 1 857, en ökning med 79. 

Distriktsråd
Ordförande tillika ägarombud: Vice ordförande:
Alf Brännmark, Haparanda  Albin Bucht, Haparanda

Ledamot
Sigurd Mella, Haparanda

Valberedning för 2019 års stämma: Börje Tano, Haparanda (sammankallande).

DISTRIKT ÖVERTORNEÅ KOMMUN 

Övertorneå  10 002 2 285  

Antalet aktiva medlemmar uppgår till 1 854, en ökning med 5. 

Distriktsråd
Ordförande tillika ägarombud: Vice ordförande:
Viktor Wanhaniemi, Övertorneå  Börje Öhman, Övertorneå

Ledamot
Jonas Simu, Övertorneå
Bror Radehult, Övertorneå

Valberedning för 2019 års stämma: Kurt Lampinen, Övertorneå (sammankallande), Mats Persson, 
Övertorneå och Erland Lahti, Övertorneå.

 Försäljning tkr Försäljning m3

 Butik & Tjänster Drivmedel

 Försäljning tkr Försäljning m3

 Butik & Tjänster Drivmedel

 Försäljning tkr Försäljning m3

 Butik & Tjänster Drivmedel

PETER SJÖBLOM
Säljchef Haparanda

TOMAS SUUP
Säljchef Övertomeå

KENT NILSSON
Säljchef Överkalix
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DISTRIKT PAJALA KOMMUN
 

Pajala 8 402  2 718

Antalet aktiva medlemmar uppgår till 2 083, en ökning med 77.

Distriktsråd
Ordförande tillika ägarombud: Vice ordförande:
Owe Pekkari, Pajala Sture Hannu, Pajala

Ledamot
Reino Kangas, Pajala
  
Valberedning för 2019 års stämma: Birger Skarpsvärd, Pajala (sammankallande), Veronica Andersson, 
Pajala och Karin Magnström, Pajala.

DISTRIKT GÄLLIVARE KOMMUN 

Gällivare 20 838  3 682
Malmberget 10 053  1 793 
Gällivare, automatstation    2 186

Summa  30 891  7 661 

Antalet aktiva medlemmar uppgår till 5 811, en minskning med 305.

Distriktsråd
Ordförande tillika ägarombud:  Vice ordförande:
Ulf Nilsson, Malmberget  Kurt Johansson, Gällivare

Ledamot
Gösta Olofsson, Gällivare

DISTRIKT JOKKMOKK KOMMUN 
 

Jokkmokk 12 680  2 739 
Porjus, automatstation    438   

Summa 12 680  3 177
    
Antalet aktiva medlemmar uppgår till 2 024, en ökning med 83.

Distriktsråd
Ordförande tillika ägarombud:  Vice ordförande:
Sven Holmqvist, Vuollerim  Henry Jakobsson, Jokkmokk

Ledamot
Mats Nilsson, Jokkmokk

Valberedning för 2019 års stämma: Elisabeth Olsson, Jokkmokk (sammankallande), 
Ann-Christin Andersson och Rickard Blind.

 Försäljning tkr Försäljning m3
 Butik & Tjänster Drivmedel

 Försäljning tkr Försäljning m3
 Butik & Tjänster Drivmedel

 Försäljning tkr Försäljning m3
 Butik & Tjänster Drivmedel

HELENA NYGÅRD BILEN
Säljchef Pajala

INGELA HÖGSTRÖM
Säljchef Jokkmokk

MARIANNE WUOPIO
Säljchef Gällivare

ANN-HELEN HANSSON
Säljchef Malmberget
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DISTRIKT KIRUNA KOMMUN
 

Kiruna 15 557  5 589
Kiruna, automatstation   1 333
Vittangi 8 714  1 739

Summa 24 271  8 661

Antalet aktiva medlemmar uppgår till 6 714, en minskning med 143

Distriktsråd
Ordförande tillika ägarombud: Vice ordförande:
Kennet Nilsson, Vittangi  Sten Karppinen, Kiruna

Ledamot
Christer Strömhult, Kiruna
Viveca Kohkoinen, Kiruna
  
Valberedning för 2019 års stämma: Tord Wiklund, Kiruna (sammankallande), Håkan Bäckström, Kiruna 
och Lars Kattilavaara

DISTRIKT ARVIDSJAUR KOMMUN 

Arvidsjaur 15 690  3 322 

Antalet aktiva medlemmar uppgår till 2 255, en ökning med 33.

Distriktsråd
Ordförande tillika ägarombud:  Vice ordförande:
Dick Holmström, Arvidsjaur  Håkan Sandgren, Arvidsjaur

Ledamot
Leif Rönnqvist, Arvidsjaur
Patrik Åhman, Arvidsjaur

Valberedning för 2019 års stämma: Ulf Norman, Arvidsjaur (sammankallande), Mats Åhman, Arvidsjaur 
och Berndt Karlsson, Arvidsjaur.

 Försäljning tkr Försäljning m3
 Butik & Tjänster Drivmedel

 Försäljning tkr Försäljning m3
 Butik & Tjänster Drivmedel

MONICA OXENIUS
Säljchef Vittangi

MAGNUS FLINKFELT
Säljchef Arvidsjaur

CAMILLA LARSSON
Säljchef Kiruna
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DISTRIKT PITEÅ KOMMUN
 

Öjebyn  12 552 2 341
Roknäs    6 152 1 422
Norrfjärden  3 345 1 483
Oktanvägen  15 281 3 131
Rosvik, automatstation   866
Västergatan, automatstation   1 967
Havsbadet, automatstation   436
SCA Munksund, automatstation   361
Norra hamnen, automatstation   129
Långträsk, automatstation   426
Svensbyn, automatstation   688

Summa  37 330 13 250

Antalet aktiva medlemmar uppgår till 9 706, en ökning med 4 600.

Distriktsråd
Ordförande tillika ägarombud: Vice ordförande:
Sven-Gösta Pettersson, Öjebyn Stig Nilsson, Roknäs

Ledamot
Tore Grahn, Roknäs
Eije Eliasson, Öjebyn
Sven Björkhed, Öjebyn

Valberedning för 2019 års stämma: Marianne Hedkvist, Öjebyn 
(sammankallande), Elisabeth Widman, Piteå och Roland Carlsson, Roknäs.

DISTRIKT BODEN KOMMUN 

Boden  11 511 2 893 

Antalet aktiva medlemmar uppgår till 5 350, en minskning med 2.

Distriktsråd
Ordförande tillika ägarombud:  Vice ordförande:
Allan Ågren, Boden  Britt-Marie Loggert Andrén, Boden

Ledamot
Lena Nilsson, Boden
Kent Barkestedt, Boden
Torbjörn Lidberg, Boden 
 
Valberedning för 2019 års stämma: Thomas Erickson, Boden (sammankallande), Anna-Karin Nylund, 
Boden och Glenn Blom, Boden.

 Försäljning tkr Försäljning m3
 Butik & Tjänster Drivmedel

 Försäljning tkr Försäljning m3
 Butik & Tjänster Drivmedel

JÖRGEN WIKMAN
Säljchef Boden

KERSTIN LARSSON
Säljchef Öjebyn

MÅNS BERGLUND
Säljchef Roknäs

BARBRO GAHM
Säljchef Oktanvägen

MIKAEL ÖBERG
Säljchef Norrfjärden
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DISTRIKT ARJEPLOG KOMMUN
 

Arjeplog  9 678 2 377

Antalet aktiva medlemmar uppgår till 677, en minskning med 75.

Distriktsråd
Ordförande tillika ägarombud: Vice ordförande:
Peter Johansson, Arjeplog  Ture Tjärnström, Arjeplog

Ledamot
Martin Lundström, Arjeplog
Elisabeth Bramfeldt, Arjeplog
  
Valberedning för 2019 års stämma: Elsa Andersson, Arjeplog (sammankallande), Agneta Carlman, 
Arjeplog och Åke Wännström, Arjeplog.

DISTRIKT ÄLVSBYN KOMMUN 

Älvsbyn  15 920 4 025

Antalet aktiva medlemmar uppgår till 3 438, en ökning med 93. 

Distriktsråd
Ordförande tillika ägarombud:  Vice ordförande:
Bo Öhlund, Älvsbyn  Marianne Karlsson, Älvsbyn

Ledamot
Marie Metzkes Edin, Älvsbyn
Jonas Sandberg, Älvsbyn
Östen Hellgren, Älvsbyn

Valberedning för 2019 års stämma: Henry Larsson, Älvsbyn (sammankallande), Tommy Jalar, Älvsbyn 
och Christer Karlsson, Älvsbyn.

 Försäljning tkr Försäljning m3
 Butik & Tjänster Drivmedel

 Försäljning tkr Försäljning m3
 Butik & Tjänster Drivmedel

SANDRA LUNDBERG
Säljchef Arjeplog

KRISTINA GUSTAFSSON
Säljchef Älvsbyn
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naturligt steg och tillsammans har vi nu bättre möjlighet att 

möta framtida utmaningar. 

För OK Piteås medlemmar innebär förändringen att de 

numera är medlemmar i en större förening, OK Norrbotten. 

Då insatskapitalet var olika i de båda föreningarna har OK 

Norrbottens nivå om 300 kr per medlem kommit att gälla. För 

OK Piteås medlemmar innebär det att överskjutande del sätts in 

på medlemmens sparkonto. 

TILLSAMMANS BLIR VI RIKARE

Första helgen i februari lanserade vi en framgångsrik 

medlemsvärvningskampanj under parollen ”Tillsammans blir 

vi rikare”. Där berättade vi om alla förmåner en medlem har 

i OK Norrbotten. Föreningen har en överlägsen tillgänglighet 

med bemannade stationer i samtliga kommuner, det är vi 

ensamma om. En medlem är inte bara med och äger, utan 

kan faktiskt vara med och påverka verksamheten. Vi har 

medlemsrabatter på varor och tjänster och alla medlemmar 

är med och delar på vinsten. Våra medarbetare är föreningens 

främsta ambassadörer, det är deras kunskap och service som 

gör oss unika. Men grunden till att vi kan fortsätta satsa på 

Norrbotten är medlemmarna. Tack vare att medlemmarna 

handlar, tankar och äter hos oss får vi möjligheten att fortsätta 

att investera och bidra till ett levande län. Tillsammans blir vi 

alla rikare på det.

Antalet medlemmar i föreningen uppgick till 118 490 efter 

fusionen. Antalet aktiva medlemmar utgör 77 322. Under året 

har gamla OK Norrbotten fått 2 648 nya medlemmar och 1 694 

har sagt upp och avslutat sitt medlemskap.  

VI FORTSÄTTER UTVECKLA LÄNET

Under 2018 har vi fortsatt att utveckla servicen för ett levande 

län. Vi har byggt en ny station i Pajala som invigdes den 20 

januari 2018. Det blev en historisk dag för OK Norrbotten då det 

var 34 år sedan vi senast invigde en nybyggd bemannad station. 

Stationen i Pajala är inte enbart en regelrätt bensinstation utan 

även en servicepunkt i kommunen med turistinformation, 

en stor serveringsdel med lounge och offentliga toaletter, 

parkering för turistbussar och pendlarparkering. 

Vi har gjort fler satsningar i länet under 2018. I Kiruna har 

vi byggt en helt ny biltvättanläggning och samtidigt byggt om 

VERKSAMHETEN

OK Norrbotten är en ekonomisk förening. Föreningen är den 

ledande drivmedels-kedjan i länet med bemannade stationer 

i samtliga kommuner. Föreningen har under senare år gjort 

omfattande investeringar i stationsnätet, för att uppfylla de nya 

miljökraven, renovera anläggningarna och införa nya butiks- 

och serveringskoncept. 

Under 2018 har OK Piteå fusionerats till OK Norrbotten. Efter 

fusionen har OK Norrbotten 118 490 medlemmar varav 9 438 

tillförts i fusionen. Föreningen har  23 bemannade stationer, 15 

automatstationer, 215 medarbetare och en marknadsandel om 

44 procent i Norrbotten. 

OK Norrbotten ingår i OKQ8-kedjan genom ett samarbetsavtal 

med OKQ8 AB. Samarbetet sker inom flera områden bland annat 

sortiment, marknadsföring, kort- och faktureringssystem.

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER

ETT GEMENSAMT OK I NORRBOTTEN

Den 1 november gick OK Piteå ihop med OK Norrbotten genom 

en fusion. Beslutet om samgåendet fattades i juni av en enig 

föreningsstämma i OK Piteå.

Motiven för att gå samman med OK Norrbotten var både 

ekonomiska och organisatoriska. OK Piteå såg inte möjlighet 

att ensamt klara av de allt hårdare miljökraven och ökade krav 

från OKQ8-kedjan på att butikerna ska hålla samma standard 

över hela landet. Till detta kom nya affärssystem och ökade 

krav på datasäkerhet.

Att driva verksamheten i en gemensam ekonomisk förening 

i stället för två medför stora besparingar. De resurserna kan 

användas till att utveckla stationerna och verksamheten i Piteå 

precis som OK Norrbotten gör och har gjorts i resten av länet. 

Vårt gemensamma mål är att OK ska stärka sin position i Piteå 

och i Norrbotten. 

Fusionen innebär att de två ekonomiska föreningarna 

som tidigare verkat sida vid sida nu har gått samman och 

samordnat sina resurser. Piteå blir ett av de större distrikten 

i OK Norrbotten. OK Norrbotten har sedan länge både 

anläggningar och medlemmar i Piteå kommun. Fusionen är ett 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2018

Styrelsen och verkställande direktören för OK Norrbotten ekonomisk förening, org. 
nr 797000-0852, får härmed avge följande årsredovisning för verksamheten 2018.
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vilket gör att utrymmet för övrigt sortiment minskar. Vi har 

dragit ner på varor som inte säljer, bland annat har vi minskat 

livsmedelsortimentet. Vi har även minskat på kampanjerna av 

hem- och fritidsprodukter som vi märkt en minskad efterfrågan 

på. Det tar tid att ställa om och jobba in nya koncept. Men det 

vi ser är att försäljningen av food (servering) och kiosk ökar. 

Vårt bilistiska sortiment är lika aktuellt som vanligt och är 

uppskattat och värderas högt av våra kunder.   

Sammantaget ökade försäljningen i butik med 1% eller 2,1 mkr 

medan drivmedel minskade med 1,4% eller 1,7 miljoner liter.

DRIVMEDEL

Under 2018 minskade försäljningen av bensin i Sverige med 

7,8% medan försäljningen av diesel och eldningsolja 1 ökade 

med 8,3%. OK Norrbottens försäljning av bensin minskade 

under samma period med 5,1% medan dieseln ökade med 2,1%. 

BUTIKEN 

Försäljningen i OK Norrbottens butiker ökade med 2,1 mkr 

eller 1% under 2018, en blygsam ökning men ett trendbrott 

jämfört med 2017. Störst ökning svarade varugruppen kiosk 

för med 9%. Den varma sommaren 2018 bidrog starkt till 

försäljningsökningen. Även food/servering visade en fin ökning 

med 7%. Försäljningen av tobak och snus minskade med 1% 

och livs med 1%. Biltillbehör ökade med 1% medan hem- och 

fritidssortimentet minskade med 5%. Omställningen mot 

färre kampanjer inom hem & fritidssortimentet avspeglar sig i 

försäljningsstatistiken.   

TJÄNSTER OCH UTHYRNING

Vårt tjänsteutbud består av verkstadstjänster, tvätta-själv-

hallar, biltvättar, släputhyrning och biluthyrning. Försäljningen 

av verkstadstjänster sker via sju återförsäljare och två egna 

verkstäder.

Under 2018 tillkom en biltvätt i Kiruna. Föreningen har nu 7 

biltvättar; två i Luleå, en i vardera Kalix, Haparanda, Piteå, 

Gällivare och Kiruna. 2018 blev ett bra tvättår, intäkterna från 

biltvättarna ökade med 10% och tvätta–själv med 7%.

Uthyrningen av släp ökade med 8%. Föreningen har 

biluthyrning i Luleå, Arjeplog och Piteå. 

RESULTAT

Omsättningen uppgick till 1 292 mkr vilket är 195 mkr högre 

än föregående år. Omsättningsökningen beror på fusionen 

med OK Piteå. Rörelseresultatet 2018 uppgår till 6,8 mkr 

vilket är 4 mkr lägre än 2017. Föreningens bruttovinst har 

ökat med 17 mkr medan kostnaderna har ökat med 21 

mkr. Personalkostnaderna har ökat med 12,6 mkr, övriga 

omkostnader med 6,3 mkr och avskrivningarna har ökat med 

2,0 mkr. 

butiken till foodkonceptet Quick To Go. Anläggningen invigdes 

i början av mars 2018. Vi har investerat i tre nya moderna 

miljövänliga biltvättmaskiner, två i Luleå och en i Kalix.

I höstas påbörjades en omfattande ombyggnation av stationen 

i Arvidsjaur. Stationen invigdes den 1 mars 2019. Butiken har 

rustats upp och byggts om till foodkonceptet Quick To Go. 

Personalutrymmen och lager har fräschats upp. Tvätta-själv-

hallen fick en rejäl ansiktslyftning och utökades till 5 platser. I 

projektet ingick också byte av bränsleledningar, spillzoner, nya 

pumpar samt ommålning av hela fastigheten. 

Under hösten påbörjades även ombyggnaden av OKQ8 Öjebyn 

till det nya foodkonceptet. Stationen invigdes med pompa och 

ståt den 1 februari 2019 av OKQ8:s VD Magnus Kamryd. Det 

var den 200 stationen som byggts om till det nya konceptet. I 

projektet ingick även en upprustning av tvätta-själv-hallen, 

personalutrymmen, övre serveringsplan i restaurangen samt 

ommålning av fastigheten. Stationen har även försetts med ett 

nytt högt skärmtak för att kunna ta emot större fordon.

RISKER

Drivmedelspriset sjönk väsentligt under årets sista månader 

vilket påverkade företagets lagervärde. Under en kort tid 

vändes en stor lagervinst till en lagerförlust som påverkat 

årets resultat. Vid installation av spillzoner och nya 

drivmedelledningar för att möta de nya miljökraven påträffas 

föroreningar som leder till marksaneringar. Årets resultat 

har belastats med saneringskostnader. Innan 2022-06-30 

skall ledningsbyte ha genomförts på samtliga stationer vilket 

medför en ökad risk för marksanering. En eventuell framtida 

nedläggning av stationer kan innebära krav på sanering och 

återställningsarbete.

HÅLLBARHETSARBETE

Under 2018 startade OK Norrbotten upp ett målstyrt 

hållbarhetsarbete som dels baseras på OKQ8:s 

hållbarhetsarbete, dels på OK Norrbottens egna ambitioner som 

utgår från föreningens verksamhetsplan och varumärkeslöftet 

”Tillsammans blir vi rikare”. Hållbarhetsarbetet sammanfattas 

och presenteras årligen på www.oknorrbotten.se.

FÖRSÄLJNING 

Sedan några år tillbaka håller vi på att ställa om våra 

stationer från att vara traditionella bensinstationer till 

att i ökad omfattning bli matdestinationer. Vi har till dags 

datum byggt om elva stationer till foodkonceptet Quick To 

Go. Ombyggnadstakten är hög och påverkar försäljningen 

under ombyggnadsfasen. I ombyggnadsskedet har vi inte 

möjlighet att erbjuda samma service som vanligt. Det nya 

matkonceptet tar mer plats i butiken med större kylar och 

grillar i kassalinjen, lounger och Beverage bars (kaffemoduler) 
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Räntenettot uppgår till 0,3 mkr vilket är 1,2 mkr lägre än 

föregående år. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 7,2 

mkr och är 5,2 mkr lägre än föregående år. 

Redovisat resultat för 2018 uppgår till 7,8 mkr vilket är 2,4 mkr 

lägre än föregående år.

FINANSIELL RISK

Föreningen har ingen väsentlig finansiell risk. Inlåning sker 

från medlemmarna. Överlikviditeten placeras i enlighet med 

ett placeringsreglemente.

PERSONAL

Föreningen har ca 215 medarbetare, antalet varierar 

över året med flest anställda under sommaren. Antalet 

årsanställda uppgår till 163 (158) varav 96 kvinnor och 67 män. 

Personalomsättningen för tillsvidareanställda har ökat och 

uppgår till 15,7% (5,9%).  

Den organisation som sjösattes 2017 med bl. a en 

distriktsindelning av stationerna fick till en del förändras i och 

med fusionen med OK Piteå. Genom att samordna resurserna 

kunde OK Piteås avtal om ekonomiadministration sägas upp 

med OKQ8. OK Norrbottens administrativa avdelning tog över 

arbetsuppgifterna. Då en av OK Norrbottens distriktschefer gick 

i pension blev det naturligt att den förre föreningschefen för 

OK Piteå gick in som distriktschef i OK Norrbotten med ansvar 

för västra Norrbotten. Samordningen av resurser beräknas leda 

till betydande administrativa vinster genom fusionen.  

Under 2018 påbörjades planerna för en ledarskapsutbildning 

för samtliga säljchefer och biträdande säljchefer. En ny 

ledningsorganisation för stationerna tog fram tydliga 

befattningsbeskrivningar för säljchefer och biträdande 

säljchefer. Den 23 oktober genomfördes en kickoff och 

därefter har kliva-på-samtal hållits med alla. Ledningen gick 

en förberedande 3-dagarsutbildning i november. Under våren 

2019 genomförs en 6-dagarsutbildning för hela gruppen. 

Målsättningen med satsningen är tydlig och nedbruten i mjuka 

och hårda mål.

 

MILJÖ

Den 30 juni 2022 skall alla bensinstationer i Sverige ha 

fuktskyddade ledningar i marken. Det betyder i praktiken att 

gamla bränsleledningar av metall skall bytas ut till skarvfria 

plastledningar. I samband med bytet av bränsleledningar 

installeras även spillzoner med oljeavskiljare. Vi har lagt en 

åtgärdsplan för samtliga stationer. Under de kommande 3 - 4 

åren kommer vi att få lägga betydande resurser för att uppfylla 

myndighetskraven. Under 2018 planeras arbeten på fem 

stationer. 

Vi har även en utmaning i att ställa om våra kylanläggningar 

till mindre miljöfarligt kylmedia. Det är ett arbete som sker 

successivt.  

Satsningen på alternativa drivmedel har fortsatt under 2018 

med en ny snabbladdare för elbilar i Kalix. HVO som är 

förnyelsebar diesel finns i Pajala, Notviken i Luleå, Piteå på 

Oktanvägen och numera även Arvidsjaur. Vi kan erbjuda 

AdBlue, som är ett tillsatsmedel för att rena dieselavgaser, på 

pump i Pajala, Piteå och i Töre.    

   

På samtliga bemannade stationer sker källsortering av sopor 

samt insamling av miljöfarligt avfall. Föreningen driver 

anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken, på 28 

anläggningar. Anmälningsplikten inträder då anläggningen 

säljer mer än 1 miljon liter drivmedel per år. Stationer som 

omfattas av anmälningsplikten omfattar ca 85% av föreningens 

omsättning. Anmälan omfattar all miljöfarlig verksamhet vid 

stationen. Under 2019 kommer inte några fler stationer att 

omfattas av anmälningsplikten.       

FRAMTIDA UTVECKLING

Vår omställning från en traditionell bensinstation till en 

attraktiv food-destination pågår. I dagsläget är elva stationer 

ombyggda. Vi kommer att få slå av på ombyggnadstakten för att 

prioritera investeringar i spillzoner och ledningsbyten.  

Under 2019 planerar vi att bygga två nya automatstationer. 

En i Piteå som skall ersätta den nedläggningshotade 

automatstationen på Västergatan. Vi avser även att bygga 

en ny automatstation på Hertsövägen i Luleå. Den befintliga 

bemannade stationen läggs ned och det befintliga skärmtaket 

rivs för att ge plats till den nya automatstationen.  

Biltvätt är en viktig del av vår verksamhet. Vi räknar med att de 

satsningar vi gjort i nya tvättanläggningar skall bära frukt 2019.

Vår förhoppning är att den satsning som vi gjort i stationsnätet 

skall bidra till att fler väljer ett aktivt medlemskap i OK 

Norrbotten så att vi kan leva upp vårt kundlöfte; ”Tillsammans 

blir vi rikare.” 

Genom att slå av på ombyggnadstakten och fokusera på att 

effektivisera driften av våra stationer är vår plan för 2019 ett 

väsentligt bättre resultat jämfört med 2018. 
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NYCKELTAL DE SENASTE FEM ÅREN 

 2018 2017 2016 2015 2014 
Nettoomsättning, tkr 1 291 767 1 095 972 1 061 401 1 059 062 1 138 650 
Rörelseresultat 6 828 10 804 18 844 6 296 10 944 
Resultat efter finansiella poster, tkr 7 154 12 355 18 734 6 680 13 577 
Soliditet, % 41,9 41,3 43,5 39,5 40,0 
Kassalikviditet, % 104 125 166 143 203 

Avkastning på eget kapital, % 6,3 11,4 18,5 6,9 14,5 
Avkastning på totalt kapital, % 2,7 4,9 7,8 2,9 5,9 
Vinstmarginal, % 0,5 1,0 1,8 0,6 1,0 
Antal anställda 163 158 157 160 160 
 

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till föreningsstämmans förfogande står enligt balansräkningen:

Balanserad vinst     52 250 525
Årets vinst     7 777 865
Totalt     60 028 390

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att överskottet disponeras enligt följande:

TILL RESERVFOND     388 893
ÅTERBÄRING LÄMNAS MED:     4 855 520
Bensin, diesel och etanol
Bemannade stationer 20 öre/liter
Automatstationer 5 öre/liter
ÖVRIGA KÖP 
2 % på övriga köp
PÅ MEDLEMMARNAS INSATSKAPITAL 
lämnas 1 % ränta       187 718
I NY RÄKNING BALANSERAS     54 596 259
TOTALT     60 028 390

Beträffande föreningens resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultat och balansräkning.

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

  Medlems- Reserv- Balanserat Totalt
  insatser fond resultat

Belopp vid årets ingång  17 126 16 906 58 376 92 408
Erhållet via fusion  2 281 3 366  5 647
Förändring insatser        -635       -635
Vilande medlemmar        386       386

ENLIGT FÖRENINGSSTÄMMANS BESLUT: 

Återbäring    -5 619  -5 619
Avsättning reservfond        507     -507 
Årets resultat    7 778  7 778
Belopp vid årets utgång  18 772  21 165 60 028   99 965
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RESULTATRÄKNING TKR

 NOT  
  

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning  
Övriga rörelseintäkter   
Summa rörelseintäkter  
 

RÖRELSENS KOSTNADER

Handelsvaror   
Övriga externa kostnader 3  
Personalkostnader  4   

Avskrivningar av materiella   
anläggningstillgångar    
Summa rörelsekostnader   
Rörelseresultat    

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR

Resultat från värdepapper och fordringar   
som är anläggningstillgångar 5 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  
Räntekostnader och liknande resultatposter  
Summa finansiella poster  
Resultat efter finansiella poster  

   

BOKSLUTSDISPOSITIONER   

Avsättning till periodiseringsfond   
Återföring av periodsfond  
Skillnad mellan bokförd avskrivning    
och avskrivning enligt plan  
Summa bokslutspositioner   

Resultat före skatt  
Skatt på årets resultat 6 
Årets resultat

2018-01-01
2018-12-31

1 291 767
14 401

1 306 168
 

-1 145 296
-48 808
-91 782

-13 454
-1 299 340

6 828

564
15

-253
326

7 154

0
4 550

-3 149
1 401

8 555
-777

7 778

2017-01-01
2017-12-31

1 095 972
14 225

1 110 197

-966 721
-42 522
-78 750

-11 400
-1 099 393

10 804

1 790
19

-258
1 551

12 355

-1 900
1 900

-697
-697

11 658
-1 522
10 136
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BALANSRÄKNING TKR

 NOT
 
TILLGÅNGAR  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
 
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Byggnader mark och 
markanläggningar 7
Inventarier och fordon  8
Pågående ombyggnationer 9
Summa materiella anläggningstillgångar    

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     
Andelar i dotterföretag 10
Långfristiga värdepappersinnehav i 
företag med ägarintressen 11 
Långfristiga värdepappersinnehav  i övriga företag 12
Långfristiga fordringar 13 
Summa finansiella anläggningstillgångar 
Summa anläggningstillgångar 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

VARULAGER 
Handelsvaror 

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Aktuell skattefordran 
Kundfordringar  
Övriga fordringar  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  
Summa kortfristiga fodringar  
 
Kassa och bank  
Summa omsättningstillgångar   
SUMMA TILLGÅNGAR

2018-12-31

106 116
43 447

1 979
151 542

50 

7 120
17 656

942
25 768

177 310

42 900

1 804
17 552

1 934
3 065

24 355

36 713
103 968
281 278

2017-12-31

82 742
31 378
20 532

134 652 

0 

6 704
29 916

174
36 794

171 446

 

 
35 400

1 457
15 520

2 469
1 700

21 146

39 395
95 941

267 387
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BALANSRÄKNING TKR

 NOT 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
 
BUNDET EGET KAPITAL
Inbetalda insatser   
Reservfond   
  
FRITT EGET KAPITAL     
Balanserad vinst   
Årets resultat   
   
Summa eget kapital   
    
OBESKATTADE RESERVER     
Periodiseringsfond 15  
Avskrivning utöver plan 7,8  
Summa obeskattade reserver   
     
AVSÄTTNINGAR 16 
Uppskjuten skatteskuld   
Övriga avsättningar   
Summa avsättningar  

LÅNGFRISTIGA SKULDER      
Medlemsinlåning 14  
Övrig långfristig skuld   
Summa långfristiga skulder
 
KORTFRISTIGA SKULDER 
Leverantörsskulder   
Övriga skulder   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 
Summa kortfristiga skulder       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   

2018-12-31

18 772
21 165
39 937

52 250
7 778

60 028
99 965

0
22 801
22 801

1 158
4 762
5 920

76 337
552

76 889

54 844
4 586

16 273
75 703

281 278

2017-12-31

17 126
16 906
34 032

48 240
10 136
58 376
92 408

 

4 550
18 482
23 032

1 242
3 903 
5 145

74 355
0

74 355 

54 385
3 265

14 797
72 447

267 387
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KASSAFLÖDESANALYS TKR

 
 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    
RÖRELSERESULTAT 
    
JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE 
INGÅR I KASSAFLÖDET    

Avskrivningar
Resultat från fusionerat företags resultat före fusionen
Erhållen utdelning 
Erhållen ränta 
Erlagd ränta 
Avsättningar 
Nedskrivning 
Rearesultat vid avyttring av värdepapper  
Rearesultat vid avyttring av inventarier 
Betald inkomstskatt 

Kassaflöde från den löpande verksamheten     
före förändring av rörelsekapital 
    
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL    
Ökning/minskning av varulager 
Ökning av kortfristiga fordringar 
Minskning/ökning av kortfristiga skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
    
INVESTERINGSVERKSAMHET    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
Avyttring av materiella anläggningtillgångar 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar
Fusionerat företags likviditetspåverkan 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
        
FINANSIERINGSVERKSAMHET    
Minskning medlemsinsatser 
Minskning medlemsinlåning
Utbetald återbäring och ränta insatser

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
     
Minskning/ökning av likvida medel
Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

2017

10 804

11 400
0
0

19
-258
539

-796
1 790

-9
-1 310

22 179

3 100
-1 023
19 888
44 144

 

-34 941
355

-17 716
25 162

0
-27 140

-409
-2 161

-6 134

-8 704

8 300
31 095
39 395

2018

6 828

13 454
-2 377

55
15

-253
859

0
0 
0

-861

17 720

-4 224
-1 665

-906
10 925

-25 067
570

-20 079
32 769

6 107
-5 700

-635
-1 487

-5 785

-7 907

-2 682
39 395
36 713
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NOTER TILL ÅRSREDOVISNINGEN

Inventarier 15%
Datorer 20%
Fordon 20%
Byggnadsinventarier 10%
Cisterner 7% 
  
När materiella anläggningstillgångar avyttras bestäms reali-
sationsresultatet som skillnaden mellan försäljningspriset och 
tillgångens redovisade värde och redovisas i posterna Övriga 
rörelseintäkter eller Övriga rörelsekostnader.

TILLKOMMANDE UTGIFTER
Utbyte av komponenter och nya komponenter räknas in i 
tillgångens anskaffningsvärde.  Andra tillkommande utgifter 
räknas in i tillgångens anskaffningsvärde om det är sannolikt 
att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med 
tillgången kommer att  tillfalla företaget och anskaffningsvär-
det kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Om inte,  kostnadsförs 
utgifterna.   

FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när För-
eningen blir avtalspart i  fråga om det finansiella instrumentets 
avtalade villkor. Dessa värderas vid första  redovisningstillfället 
till verkligt värde justerat för transaktionskostnader. Finansiel-
la  tillgångar tas bort från balansräkningen när de avtalsenliga 
rättigheterna avseende den  finansiella tillgången upphör, eller 
när den finansiella tillgången och betydande risker och förde-
lar överlåts. En finansiell skuld tas bort från årsredovisningen 
när  den utsläcks, fullgörs, annulleras eller upphör.   
   
Långfristiga finansiella tillgångar och skulder värderas efter 
anskaffningstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Kortfristi-
ga finansiella tillgångar och skulder värderas till anskaffnings-
värde.

VÄRDEPAPPERSPORTFÖLJ 
Företags värdepappersportfölj utgörs av ett flertal finansiella 
instrument som handlas på en aktiv marknad och som innehas 
för riskspridning. Värdepappersportföljen värderas som en 
tillgång.

NEDSKRIVNING AV FINANSIELL TILLGÅNG
Per balansdag bedömer föreningen om det finns indikationer 
på nedskrivningsbehov. Bedömningen görs individuellt post 
för post. Föreningens värdepappersportfölj utgör en post då 
företaget utformat och dokumenterat en riskspridningsstrategi 
och de finansiella instrument i portföljen är klart definierbara. 
Per varje balansdag bedöms om en tidigare nedskrivning ska 
återföras helt eller delvis till följd av att de skäl som låg till 
grund för nedskrivningen har förändrats.

VARULAGER
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och 
nettoförsäljningsvärde. Anskaffningsvärde innefattar alla 
kostnader som är direkt hänförliga till inköpet enligt först in, 
först ut-principen. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade 
pris som varan kan säljas för enligt villkor som är normala i 
verksamheten. Föreningen har inga försäljningskostnader som 
direkt kan hänföras till försäljningstransaktionen.

NOT 1 u REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen 
och BFNAR 2012:1  Årsredovisning och koncernredovisning(K3). 
Principen är oförändrad mot  föregående år. De viktigaste 
redovisnings- och värderingsprinciperna som har använts vid 
upprättande av årsredovisningen sammanfattas nedan.  
Årsredovisningen är upprättad i Tkr.   
 
RESULTATRÄKNINGEN

INTÄKTER    
Intäkter uppkommer från försäljning av varor och utförande av 
tjänster  och redovisas i posten nettoomsättning. Intäkter värde-
ras till det verkliga  värdet av det som erhållits eller kommer att 
erhållas för varor som  levererats och tjänster som utförts, dvs. 
till försäljningspris exklusive  handelsrabatter, mängdrabatter 
och liknande prisavdrag samt mervärdesskatt.  

FÖRSÄLJNING AV VAROR
Försäljning av drivmedel och andra varor redovisas när fören-
ingen till köparen har  överfört de väsentliga risker och förmå-
ner som är förknippade med ägandet, normalt  vid leverans. 
  
RÄNTEINTÄKTER
Ränteintäkter redovisas i den takt med att de intjänas.

ERHÅLLNA UTDELNINGAR
Intäkter från utdelningar redovisas när rätten att erhålla betal-
ning fastställts.

LÅNEUTGIFTER
Låneutgifter kostnadsförs i den period där de uppstår och redo-
visas i posten ”Räntekostnader och liknande resultatposter”.

LEASINGAVTAL
Föreningen innehar endast operationella leasingavtal som 
leasetagare. Leasingavgifter kostnadsförs linjärt över leasing-
perioden. 

BALANSRÄKNINGEN

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Stationsbyggnader, markanläggningar och övriga materiella an-
läggningstillgångar redovisas  initialt till anskaffningsvärde el-
ler tillverkningskostnader inklusive utgifter för att få tillgången  
 på plats och i kondition för att kunna användas enligt före-
tagsledningens intentioner.  Materiella anläggningstillgångar 
förutom mark värderas därefter till anskaffningsvärde minskat 
 med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Mark 
värderas till anskaffningsvärde  med avdrag för eventuell ned-
skrivning. Anskaffningsvärdet inkluderar inte, till följd av  
 kopplingen mellan redovisning och beskattning, beräknade ut-
gifter för nedmontering,  bortforsling och återställande av mark.
 
Avskrivning av byggnader fördelat på komponenter och inven-
tarier görs linjärt av anskaffningsvärdet minskat med beräknat 
restvärde. Följande nyttjandeperioder tillämpas: 

Byggnader 2-10%
Markanläggningar 3,75-5%
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 Den slutgiltiga avsättningen värderas till den bästa uppskatt-
ningen av det belopp som krävs  för att montera ner stationen 
och återställa marken, baserat på de mest tillförlitliga uppgifter 
som finns tillgängliga på balansdagen. Den slutgiltiga avsätt-
ningen diskonteras till sitt nuvärde och därefter beräknas den 
del som tillhör räkenskapsåret.   

Föreningen har från och med räkenskapsåret 2013 börjat att byg-
ga upp en avsättning för framtida utgifter för återställande och 
nedmontering av stationer och återställande av den mark där 
stationerna är uppförda i och med att föreningen från och med 
den tidpunkten  kan göra en tillförlitlig uppskattning av beloppet, 
vilket är en ändrad bedömning jämfört  med åren där före. 
 
Årets resultat har belastats med 859 tkr avseende årets avsätt-
ning vilket redovisats i posten övriga externa kostnader.  
   
OBESKATTADE RESERVER
Till följd av kopplingen mellan redovisning och beskattning 
redovisas obeskattade reserver  i föreningen. Dessa består till 
22% av uppskjuten skatt.

NOT 2 u UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

När årsredovisningen upprättas måste styrelsen och den verk-
ställande direktören i enligt med tillämpade redovisnings- och 
värderingsprinciper göra vissa uppskattningar, bedömningar 
och antaganden som påverkar redovisning och värdering av 
tillgångar, avsättningar, skulder, intäkter och kostnader. De 
områden där sådana uppskattningar och bedömningar kan 
ha stor betydelse för företaget, och som därmed kan påverka 
resultat- och balansräkningarna i framtiden, beskrivs nedan. 
  
OSÄKERHET I UPPSKATTNINGEN
Nedan följer information om uppskattningar och antaganden 
som har den mest betydande  effekten på redovisningen och 
värderingen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. 
Utfallet från dessa kan avvika väsentligt.   

Avsättning för nedmontering och återställande, i föreningen 
görs årligen en avsättning för nedmontering, bortforsling, 
återställande av mark. Beräkningen av den slutgiltiga kostna-
den för nedmontering och återställande av mark har gjorts 
enligt den bästa uppskattning av det belopp som krävs för detta 
arbete. Denna uppskattning baseras på de mest tillförlitliga 
uppgifter som finns tillgängliga på balansdagen. Den slutgiltiga 
avsättningen diskonteras till sitt nuvärde och därefter beräknas 
den del som tillhör räkenskapsåret. Den slutliga betalningen lig-
ger långt fram i tiden och kan därför avvika från den nuvaran-
de beräkningen.

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

NOT 3 u LEASINGAVGIFTER 

Årets leasingkostnader uppgår till 6 576 (5 700). Återstående 
leasingavgifter uppgår till totalt 13 481. Dessa förfaller till 
betalning:

  2018 2017

Inom 1 år  6 576 5 700
Senare än 1 år men inom 5 år 6 905 5 985

 13 481 11 685

INKOMSTSKATTER    
Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Inkomstskatt redovisas i  resultaträkningen utom då den un-
derliggande transaktionen redovisas i eget kapital  varvid även 
tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.   
 
Aktuella skattefordringar och skatteskulder respektive upp-
skjutna skattefordringar och  skatteskulder kvittas i de fall det 
finns en legal kvittningsrätt.    
 
AKTUELL SKATT 
Aktuell skatt är skattekostnaden för innevarande räkenskapsår 
som avser årets  skattepliktiga resultat och den del av tidigare rä-
kenskapsårs inkomstskatt som ännu  inte redovisats. Aktuell skatt 
värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och 
skatteregler som gäller på balansdagen och nuvärdesberäknas. 
 
UPPSKJUTEN SKATT    
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat 
avseende framtida  räkenskapsår till följd av tidigare transak-
tioner eller händelser.  Uppskjuten skatt beräknas med hjälp 
av balansräkningsmetoden på samtliga temporära  skillnader, 
dvs. skillnader mellan de redovisade värdena för tillgångar 
och skulder och  deras skattemässiga värden samt skattemäs-
siga underskott.  Förändring av uppskjuten skatt redovisas i 
resultaträkningen.  Uppskjutna skattefordringar redovisas för 
alla avdragsgilla temporära skillnader och  för möjligheten att i 
framtiden använda outnyttjade förlustavdrag.  Uppskjutna skat-
tefordringar och skatteskulder värderas baserat på hur företa-
get  förväntar sig att återvinna/reglera det redovisade värdet på 
motsvarande tillgång/skuld.  Värdering görs utan diskontering 
och enligt de skattesatser och skatteregler som är  beslutade på 
balansdagen.   

En uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp 
som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande 
eller framtida skattepliktiga resultat vilket omprövas  per varje 
balansdag.   

LIKVIDA MEDEL
Likvida medel består av kassamedel och disponibla tillgodoha-
vanden hos banker och andra kreditinstitut.   
  
ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA
Kortfristiga ersättningar till anställda, exempelvis löner, semes-
terersättningar och bonus,  är ersättningar till anställda som 
förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den 
anställde har tjänat in ersättningen. Kortfristiga ersättningar 
värderas till det odiskonterade beloppet som föreningen för-
väntas betala till följd av den outnyttjade rättigheten. Förening-
en tillhandahåller ersättningar efter avslutad anställning i form 
av  pensioner genom olika avgiftsbestämda planer. 
   
AVSÄTTNINGAR
Som avsättning redovisas sådana förpliktelser som är hänför-
liga till räkenskapsåret eller  tidigare räkenskapsår och som på 
balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men 
ovissa till belopp eller den tidpunkt då de ska infrias. I fören-
ingen finns enbart avsättning  för återställnings- och nedmon-
teringskostnader avseende bensinstationer. Föreningen bygger 
upp en sådan avsättning över stationens beräknade återstående 
nyttjandeperiod.   
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NOT 4 u PERSONAL 

Under 2018 har föreningen haft i medeltal 163 (158) årsanställ-
da, varav 96 (95) kvinnor och 67 (63) män. Personalomsättning-
en uppgick till 15,7%.   
 
LÖNER OCH ARVODEN HAR KOSTNADSFÖRTS 
MED 64 428 (56 769) VARAV:
  2018 2017

till styrelse och 
verkställande direktör 1 453 (1 190)
till övriga anställda 62 975 (55 378)
Lönebidrag har under året
erhållits med 377 199
 
FÖRENINGENS SOCIALA AVGIFTER
(inkl. pensionskostnader)
har uppgått till 26 038 (21 055)
- varav pensionskostnader
  avseende styrelse och VD 330 (364)
- varav pensionskostnader 
  avseende övriga anställda 4 544 (2 192)
 
PENSIONSFÖRPLIKTELSER:     
till styrelse och verkställande direktör 1 355 (1 270)
    
Föreningen har lämnat de anställda utfästelser, enligt inom 
företaget gällande  pensionsreglementen. Efterlevande- och 
sjukpension är försäkrad i  konsumentkooperationens pensions-
kassa (KP), försäkringsförening. Ålderspensionen är tryggad i 
Folksams pensionsstiftelse.    
       
KÖNSFÖRDELNING  MÄN KVINNOR 
Styrelse 4 3
Företagsledning inklusive VD 3 1 

NOT 5 u RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR 
SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

  2018 2017

Utdelning 55 567
Resultat avyttring värdepapper  2 009 427
Nedskrivning -1 500 0
Återföring nedskrivning 0 796

 564 1 790 

NOT 6 u SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
De huvudsakliga komponenterna i skattekostnaden för räken-
skapsåret och förhållandet mellan förväntad skattekostnad 
baserad på svensk effektiv skattesats för OK Norrbotten Ekono-
misk  förening på 22%(2017: 22%) och redovisad skattekostnad i 
resultatet enligt följande: 
  2018 2017

Resultat före skatt 8 555 11 658
Skatt 22% 1 882 2 565
Skattefria intäkter -582 -411
Ej avdragsgilla kostnader 386 122
Övrigt -909 -754

Summa redovisad skatt  
i resultaträkningen 777 1 522

SKATTEKOSTNADEN BESTÅR AV FÖLJANDE KOMPONENTER:
Aktuell skatt 
På årets resultat 861 1 310
Uppskjuten skattekostnad -84 212

Summa redovisad skatt 
i resultaträkningen 777 1 522
   
 
NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

NOT 7 u BYGGNADER, MARK OCH MARKANLÄGGNINGAR

  2018 2017

Ingående anskaffningsvärde  186 853 177 803
Erhållit via fusion 4 715 0
Inköp 26 630 9 050
Avyttringar -2 181 0

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde 216 017 186 853
   
Ingående avskrivningar  -104 112 -99 236
Erhållit via fusion -1 560 0  
Årets avyttringar 1 592 0
Årets avskrivningar       -5 821 -4 876 

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -109 901 -104 112
 
Utgående planenligt restvärde 106 116 82 741
Direktavdrag byggnad 1995 -1 342 -1 342

Utgående bokfört värde 104 774 81 399
 
FASTIGHETERNA

FASTIGHETSBETECKNING   TAX VÄRDE  
Arjeplog Sorken 5  1 047
Arvidsjaur Renen 14  2 369
Boden Prästkragen 16  3 737
Gällivare Liljan 1  1 802
Gällivare Puotjak 1:168   1 446 
Haparanda Haparanda 10:13  2 836
Jokkmokk Kyrkostaden 1:120  1 593
Jokkmokk Porjus 1:93  23
Jokkmokk Vuollerim 27:1  28
Kalix Morjärv 28:1  323
Kalix Söråkern 15  370
Kalix Töre 3:84, 3:203  333 
Kalix Älvdalen 16  2 707
Kiruna Blåklockan 24  349
Kiruna Krämaren 1  1 821
Luleå Antnäs 6:24   44
Luleå Råneå 2:38  2 809
Luleå Skurholmen 8:60  2 238
Luleå Valrossen 1  11 717
Luleå Vändskivan 7  2 962
Pajala Skolan 9  1 009
Pajala 11:59  275
Piteå Håkansön 15:23  309
Piteå Roknäs 13:29  761
Piteå Rosvik 13:275  489
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FASTIGHETSBETECKNING, FORTS   TAX VÄRDE
Piteå Sammanföring  nr 73116  731
Piteå Stadsön 6:24  6 435
Piteå Öjebyn 126:1  3 249
Älvsbyn 25:87  841
Överkalix Bränna 6:8, 6:2  426
Övertorneå Matarengi 13:27  400

  55 479

EGENDOMSFÖRSÄKRINGAR   
Föreningens samtliga tillgångar är försäkrade i IF till återan-
skaffningsvärden genom anslutning till OK:s fullvärdesförsäk-
ring. Utöver brandförsäkring omfattar fullvärdesförsäkringen 
en ansvars- och garantiförsäkring till betryggande belopp.

NOT 8 u INVENTARIER OCH FORDON

  2018 2017

Ingående anskaffningsvärde  119 342 114 256
Erhållit via fusion 8 261 0
Omklassificering 0 0
Inköp 16 730 6 662
Försäljning/utrangering -109 -1 576

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde 144 224 119 342

Ingående avskrivning -87 964 -82 637
Erhållit via fusion -5 305
Försäljning/utrangering 61 1 197
Årets avskrivningar -7 569 -6 524

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -100 777 -87 964

Utgående planenligt restvärde 43 447 31 378
Avskrivningar över plan -21 459 -17 140

Utgående bokfört värde 21 988 14 238

NOT 9 u PÅGÅENDE OMBYGGNATIONER
  2018 2017

Ingående anskaffningsvärde  20 532 1 303
Inköp 25 771 37 903
Omklassificering -44 324 -18 674

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde 1 979 20 532

10 u ANDELAR I DOTTERFÖRETAG

Andelarna avser det helägda dotterföretaget Macken i Piteå AB 
org nr 559077-9673 med säte i  Piteå. Bolaget har ett resultat ef-
ter finansiella poster om 152. Det egna kapitalet uppgår till 353.
Koncernredovisning upprättas inte enligt ÅRL 7 kap 3a§. 

  2018 2017

Ingående anskaffningsvärde  0 0
Erhållet via fusion 50 0

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde 50 0
 
Ingående nedskrivning 0 0
Utgående nedskrivning 0 0

Bokfört värde 50 0

NOT 11 u LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV I FÖRETAG  
MED ÄGARINTRESSE

NAMN ANTAL NOM VÄRDE BOK VÄRDE
Petrolia AB 70 70 70
Petrolia AB  499 499
OK Marknadsservice AB 2 979 1 710 1 647
OKQ8 Marknad AB 6 300 711 711
KF, insats  4 188 4 188
Riksbyggen 1 5 5
Överkalix Utveckling 1 1 1

Bokfört värde   7 121
 
  2018 2017

Ingående 
anskaffningsvärde  6 704 6 704
Erhållit via fusion  416 0

Utgående ackumulerat

anskaffningsvärde  7 120 6 704
 
Ingående nedskrivning  0 0
Utgående nedskrivning  0 0

Bokfört värde  7 120 6 704

12 u LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV ÖVRIGA FÖRETAG

Långfristiga värdepapper innehåller aktier, fonder, aktieindex-
obligationer och räntebärande papper med ett marknadsvärde 
om 16 621.   
  2018 2017

Ingående anskaffningsvärde 29 916 38 896
Inköp 20 000 17 716
Försäljning/återköp -30 760 -24 861
Omklassifiering 0 - 1 835

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde 19 156 29 916

Ingående nedskrivning 0 -2 631
Nedskrivning -1 500 0
Återföring nedskrivning 0 796
Omklassifiering 0 1 835
Utgående nedskrivning -1 500 0

Bokfört värde 17 656 29 916



OK NORRBOTTEN ÅRSREDOVISNING 2018 | 39

NOT 13 u LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

  2018 2017

Ingående anskaffningsvärde 174 167
Erhållit via fusion 768 0
Årets förändring 0 7

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde 942 174

Utgående fordran 942 174

Utgående bokfört värde 942 174

NOT 14 u INSATS- OCH SPARKONTO

Antalet aktiva medlemmar 2018-12-31 uppgår till 77 322    
stycken vilket innebär en ökning under året med 5 010 stycken. 
2 503 medlemmar har överförts till vilanderegistret. Distrikts-
indelning och medlemsantal per distrikt framgår av sidorna      
20-25. 
   
Medlemmarnas tillgodohavanden per den 31/12 2018 uppgår 
till tkr:
    
Insatskonto   18 772 (17 126)
Sparkonto   76 337 (74 355)

Uppsagda insatser per 2018-12-31 enligt FL 16 § mom 1 är 3 844 
st med ett belopp på 240.    

NOT 15 u PERIODISERINGSFOND

  2018 2017

Inkomståret 2014 0 250
Inkomståret 2016 0 2400
Inkomståret 2017 0 1900

 0 4550 

NOT 16 u AVSÄTTNINGAR

UPPSKJUTEN SKATTESKULD 
  2018 2017

Ingående uppskjuten skatteskuld 1 242 1 030
Årets uppskjuten skatt -84 212

Utgående bokfört värde 1 158 1 242

AVSÄTTNING FÖR ÅTERSTÄLLANDE AV MARK
Ingående avsättning 3 903 3 363
Årets avsättning för 
återställande av mark 859 540

Utgående bokfört värde 4 762 3 903

NOT 17 u UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
  2018 2017

Personalrelaterade skulder 12 851 11 844
Övrigt 3 422 2 953

 16 273 14 797

NOT 18 u FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till föreningsstämmans förfogande står enligt balansräkningen: 

Balanserad vinst  52 250 525
Årets vinst  7 777 865

Totalt  60 028 390

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att överskottet 
disponeras enligt följande:

Till reservfond  388 893

Återbäring lämnas med:  4 855 520
Bensin, diesel och etanol
Bemannade stationer 20 öre/liter
Automatstationer 5 öre/liter
Övriga köp
2% på övriga köp

På medlemmarnas insatskapital 
lämnas 1% ränta  187 718 

I ny räkning balanseras   54 596 259

Totalt  60 028 390

NOT 19 u STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

STÄLLDA SÄKERHETER
Fastighetsinteckningar 2 330 2 330
Företagsinteckningar 17 000 17 000
Aktiedepå 408 508
 
EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Lämnad borgen 18 18
Övrig eventualförplikterlser 25 25

NOT 20 u VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Inga händelser som leder till justeringar eller betydande 
händelser inte leder till justeringar har inträffat mellan 
balansdagen och datumet för utfärdande.

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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STYRELSE OCH VD

REVISORER 

Ordinarie revisorer har varit auktoriserad revisor Stefan Niska, Luleå samt förtroendevalda Stig Åkerström, Luleå 

och Rolf H Pelli, Haparanda med suppleanterna Jens Lundqvist, Luleå och Arne Larsson, Luleå.

Styrelsen har bestått av Ulf Nordekvist 
(ordf), Hans-Ola Bergström (v.ordf), 
Kent Bodlund, Anneli Vinsa och Peter 
Möller. Förutom dessa har även Monica 
Persson från LO och Kerstin Larsson från 
TCO ingått. Vd är Staffan Magnusson. 
Styrelsen har sammanträtt åtta gånger 
under 2018.



OK NORRBOTTEN ÅRSREDOVISNING 2018 | 41

STYRELSENS GODKÄNNANDE 
LULEÅ 8 MARS 2019

STAFFAN MAGNUSSON
VD  

ULF NORDEKVIST   
Ordförande 

PETER MÖLLER

KERSTIN LARSSON

ANNELI VINSA
 
HANS-OLA BERGSTRÖM

MONICA PERSSON

KENT BODLUND  

Revisorernas yttrande    
Jag har avgivit min revisionsberättelse den 29 mars 2019.  
  

STEFAN NISKA

Auktoriserad revisor
  
Vi har avgivit vår revisorsrapport den 8 mars 2019.   
 

ROLF PELLI
Förtroendevald revisor

STIG ÅKERSTRÖM  
Förtroendevald revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

mer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av föreningens 
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut 
har fattats om att avveckla verksamheten.

REVISORNS ANSVAR
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller miss-
tag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka 
de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre-
dovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:

●● Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbe-
vis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än 
för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalsk-
ning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

●● Skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens 
interna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effekti-
viteten i den interna kontrollen.

●● Utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

●● Drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också 
en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

UTTALANDEN
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för OK Norr-
botten ek för för år 2018. Föreningens årsredovisning ingår på 
sidorna 26-41 i detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning 
per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resulta-
träkningen och balansräkningen.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns an-
svar”. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

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

ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN
Detta dokument innehåller även annan information än
årsredovisningen och återfinns på sidorna 1–25 och 44–48. Det 
är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
den andra informationen. 

Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och jag gör inget uttalande med bestyrkande avse-
ende denna andra information.

I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt 
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och 
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är ofören-
lig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag 
även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt 
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera 
detta. Jag har inget att rapportera i det avseendet.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisan-
de bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedö-

Till föreningsstämman i OK Norrbotten ek för Org.nr. 797000–0852
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betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verk-
samheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upp-
lysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredo-
visningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att en fören-
ing inte längre kan fortsätta verksamheten.

●● Utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysning-
arna, och om årsredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

●● Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagel-
ser under revisionen, däribland de eventuella betydande 
brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

 
RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR  
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

UTTALANDEN
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för OK Norrbotten ek för för år 2018 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns an-
svar”. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

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

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositio-
ner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som förening-
ens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken 
av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvalt-
ningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situa-
tion och att tillse att föreningens organisation är utformad så 
att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekono-
miska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och 

bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att fören-
ingens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och 
för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

REVISORNS ANSVAR
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbe-
vis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något 
väsentligt avseende:

●● Företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen, eller

●● På något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomis-
ka föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av föreningens vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande 
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om försla-
get är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att 
ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust 
inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens 
vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt 
i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt 
uttalande om ansvarsfrihet. 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.

Luleå den 29 mars 2019.                

STEFAN NISKA
Auktoriserad revisor / Medlem i Far
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REVISORSRAPPORT
Till föreningsstämman i OK Norrbotten ekonomisk förening, org.nr 797000-0852. 
  
I egenskap av förtroendevalda revisorer har vi granskat verksamheten i
OK Norrbotten ekonomisk förening avseende räkenskapsåret 2018. 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 2019. 

ROLF PELLI STIG ÅKERSTRÖM

Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor
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KALLELSE TILL DISTRIKTSTÄMMORNA

2019 års distriktsstämmor med medlemmar i 
OK Norrbotten ekonomisk förening hålls på följande platser och tider.

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMAN

Föreningens ägarombud valda vid 2019 års distriktsstämmor kallas till ordinarie föreningsstämma 
Fredagen den 10 maj 2019, kl. 12.00
Lokal: Scandic Hotell i Luleå

DATUM DISTRIKT LOKAL TID

TISDAG 23/4 Kiruna Folkets Hus 19.00
 Arjeplog Hotell Lyktan 19.00
 Överkalix Folkets Hus 19.00
 Pajala Folkets Hus 19.00
 Luleå  Quality Hotel 19.00 
 Jokkmokk  Kunskapens Hus, Marmor 19.00
 Boden Folkets Hus 19.00
  

ONSDAG 24/4 Gällivare Folkets Hus 19.00
 Arvidsjaur Hotell Laponia 19.00
 Haparanda Svefi, Fransén 19.00
 Övertorneå Folkets Hus, Festsalen 19.00
 Älvsbyn  Folkhögskolan, Kapellet 19.00
 Kalix Folkets Hus, Bergön 19.00 
 Piteå Storstrands kursgård 19.00

DAGORDNING DISTRIKTSSTÄMMAN

1. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare 
 för stämman.
2. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
3. Distriktsrådets rapport.
4. Förberedande behandling av styrelsens och revisorernas 
 berättelser för det föregående räkenskapsåret.
5. Förberedande behandling av ärenden som styrelsen 
 ämnar förelägga föreningsstämman.
6. Av föreningsstämman eller styrelsen hänskjutna ärenden.

7. Val av ledamöter till distriktsrådet.
8. Val av ordförande i distriktsrådet tillika ägarombud 
 vid föreningsstämman.
9. Val av vice ordförande i distriktsrådet tillika ersättare
 Som ägarombud vid föreningsstämman.
10. Val av tre ledamöter till valberedningen. Av dessa skall 
 en utses till sammankallande.
11. Avslutning.
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