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VD Staffan Magnusson

VD HAR ORDET
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INVESTERAR I NORRBOTTEN
Förra årets stora satsningar i ombyggnation  
och upprustning av våra anläggningar är en av  
anledningarna till att vi kan glädjas åt otroligt 
fina resultat under 2016. En annan är att  
OK Norrbotten    sedan april 2016 har ett nytt 
5-årigt samarbetsavtal med OKQ8 som ger oss 
bättre marginaler på det vi säljer. Nu har vi med 
andra ord ännu bättre förutsättningar att investera 
i Norrbotten. Och kunna erbjuda våra kunder 
och medlemmar ännu trevligare stationer med 
ett utökat utbud av bland annat servering av mat 
och fika. 

Under året har vi nyinvigt vår station på  
Klockarevägen i Jokkmokk som fått en total 
makeover både interiört och exteriört. Det är 
vår fjärde station som byggts om och fått ett nytt 
matkoncept. Det är såklart extra roligt när vi ser 
hur fint mottagande vi har fått av våra kunder och 
medlemmar. Investeringarna kommer att fortsätta 
även under 2017 och näst på tur är stationerna 
Luleå Center, Luleå Notviken, Övertorneå och 
Kiruna. Vi är stolta över att vara det bensinbolag 
som kommer att satsa mest i Norrbotten, nu och 
de kommande åren. 

Trenden har under en längre tid visat en ök-
ning på äta-nu-produkter. Det ser vi tydligt på 
resultatet,    försäljningen av mat, dryck och fika 
är det som procentuellt växt mest under 2016. 
Kundströmmarna har ökat på våra nyrenoverade    
stationer som har fått det nya matkonceptet  
med en utökad serveringsdel. Det är inom detta 
segment    som tillväxtpotentialen är som störst och 
där vi har möjlighet att växa under kommande år.

OK Norrbottens unika position på marknaden 
är att vi har bäst täckning i Norrbotten, vi är 
ensamma om att ha verksamhet i länets samtliga 
kommuner. Den starka lokala förankringen och 
vårt gemensamma medlemsägande är hjärtat av 
vår verksamhet. Målet är att fler ska upptäcka 
fördelarna med att vara medlem hos oss. Därför 
har vi under året storsatsat på kommunikation 
för att nå ut till fler. 

En satsning på sociala medier har gjorts för att 
skapa en starkare relation till våra kunder och 
för att nå fler unga. Idag har alla våra stationer 
en Facebooksida, där kunder och medlemmar 
kan ta del av erbjudanden, nyheter och kommu-
nicera med våra medarbetare på stationerna. 
Ett nyhetsbrev har tagits fram som skickas ut till 
medlemmar och andra intresserade om vad som 
är på gång inom föreningen.  

Vi har även börjat erbjuda attraktiva medlems-
priser och gjort det enklare att bli medlem, bland 
annat genom en SMS-tjänst. 

Det är med glädje vi fortsätter att investera  
i Norrbotten och välkomnar    fler medlemmar  
till OK Norrbotten. Med den bästa täckningen  
i Norrbotten kan vi också erbjuda den största 
samlade butikskompetensen, mest kunskap och 
omtanke, varje dag – året om. Vi kallar det att 
vara lokalare och det är även vårt kundlöfte. 

VD Staffan Magnusson
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– Det är jättetrevlig stämning på stationen,    bra 
personal och här finns allt jag behöver.    Många 
andra ställen har slutat sälja biltillbehör    och då 
går jag hit istället, säger Rickard.  

I Jokkmokk bor det ungefär 6 000 människor 
och 30 000 renar. Det är med andra ord inte för 
inte som Jokkmokk    brukar kallas för samernas    
huvudstad.  

– Renskötare är inget du blir, det är något    du är, 
en livsstil berättar Rickard Länta. 
Han trivs i Jokkmokk och tycker att det finns en 
speciell gemenskap och anda som bland annat 
innebär att man hjälps åt.  
Ingela Högström som är stationschef på OKQ8 i 
Jokkmokk håller med och berättar att hon ofta 
får beröm för den påtagligt familjära stämningen 
inne på stationen. 
 

Med 20 bemannade bensinstationer, elva automatstationer och en åter-
försäljare    har OK Norrbotten den bästa täckningen i Norrbotten. Vi är en del 
av många norrbottningars vardag och fritidsliv. En av dessa är renskötaren 
Rickard Länta i Jokkmokk. Han har varit en trogen kund i 30 år och besöker 
stationen på Klockarevägen i Jokkmokk minst en gång om dagen.

RENSKÖTARE ÄR 
INGET DU BLIR – 
DET ÄR NÅGOT DU ÄR

– En av våra kunder från Kiruna sa att han 
övervägde    att flytta till Jokkmokk enbart för att 
det är så trevligt på macken.      Under förra året fick 
stationen en total    uppfräschning, både interiört 
och exteriört.    Bland annat med ett nytt snyggt 
skärmtak på utsidan och en utökad serveringsdel 
   på insidan. Numera    bakar personalen bröd i 
butiken    varje dag och gör färdiga mackor    med 
matiga fyllningar. Det finns dessutom en lounge 
med två bord och några sittplatser.    
 
– Det blev verkligen ett lyft för hela orten,    tycker 
Rickard. Ingela nickar och håller med. 
 
– Det är fler som kommer hit enbart för att fika. 
Det börjar med lastbilschaufförerna    tidigt på 
morgonen och sedan kommer ungdomarna    på 
eftermiddagen när skolan har slutat.
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NÄR FÖRSTA SKOTERN KOM TILL SAMEBYN
Arbetet med renarna har utvecklats under åren 
och sättet som Rickard jobbar på idag skiljer sig 
mycket från hur ha   ns           äldre släktingar    arbetade. 
Vilket är en av anledningarna     till att Rickard 
besöker    stationen allt oftare. 

– Vi fick den första skotern till vår sameby 1967 
och det underlättade vårt arbete en hel del.  
Idag jobbar vi också med motorcykel, fyrhjuling     
och helikopter. 

Nya motordrivna hjälpmedel innebär 
   ytterligare    kostnader och för att försäkra    sig om 
att det ska gå runt bedriver    Rickard    och hans 
familj verksamheten     på tre ben – renskötsel,  
köttbutik- och slakteri och turism. 
 
– När du är egenföretagare är det upp till dig att 
det finns mat på bordet, så det gäller att ligga i och 
inte lata sig på sofflocket. 

EN RENSKÖTARES VARDAG 
I Vajmat, 15 kilometer utanför Jokkmokk har 
Rickard en hage med bland annat renar som ännu 
inte hunnit kalvmärkas.    Hagarna är milsvitt långa 
eftersom renen    är beroende av tillgång till ren 
snö. 
 
– I början kan vissa renar tycka att de är 
obehagligt    att vara i hagen, men de vänjer sig  
när de blir trygga med att vi kommer med mat. 
Bredvid hagarna finns en stor tältkåta där Rickard 
tar emot mindre grupper med turister som är  
intresserade av att höra om en renskötares vardag.  

– Vi samlas runt elden, precis som människor i alla 
tider och kulturer och sedan berättar jag om livet 
som renskötare.  
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”Vi fick 
den första 
skotern till 
vår sameby 

1967”
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Rickard pekar mot knivarna som hänger i hans 
bälte. 

– Vet du till exempel varför vi alltid bär flera  
knivar? Varje kniv fyller sitt syfte, en för att tälja 
trä, en för att kunna äta och en för slakt. Framför 
allt jobbar vi ofta ensam i skogen, om du tappar 
en kniv finns det ingen att låna en kniv av. 

FAKTA

NAMN: Rickard Länta  ÅLDER: 48 år  FAMILJ: Sambo och två barn

VAD HANDLAR DU OFTAST PÅ OKQ8? Bensin och diesel. 

VAD ÄTER DU HELST PÅ OKQ8? En grov smörgås och dricker kaffe med mjölk. 

EN VANLIG DAG PÅ JOBBET..

KL. 05:30 Vaknar, väcker barnen och ser till att de tar sig till skolan.  

KL. 07.30 Arbetsdagen börjar oftast med att tanka på OKQ8 innan det bär av ut i skogen till renarna.  

KL. 17-18 Om allt har gått bra är Rickard på väg hem nu, ibland blir arbetsdagarna längre.
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STYRELSENS 
ORDFÖRANDE 
ULF NORDEKVIST
Ulf Nordekvist, Gammelstad, är ny 
styrelseordförande i OK Norrbotten.  
Han är advokat med inriktning på affärs-
juridik och mångårig rådgivare till både 
näringsliv och samhällsorgan i länet.

Vid föreningsstämman i april 2016 valdes 
Ulf Nordekvist in i styrelsen för OK Norrbotten  
ekonomisk föreningen och efterträdde  
Dan Eriksson    som ordförande. Det var nog ett 
överraskande val för många. Ulf Nordekvist är 
mest känd som advokat med bolags- och avtals- 
frågor som verksamhetsområde, men han har 
också arbetat med styrelsefrågor. Han är sedan 
några år styrelseordförande i Leanakoncernen i 
Luleå med bolag inom bland annat assistans- och 
transporttjänster.

– Jag har ägnat mig åt styrelsefrågor i många år, 
bland annat som ordförande i Styrelse- 

akademin Norr och hållit många utbildningar av 
förtroendevalda inom näringsliv, kommuner och 
intresseorganisationer. Dessutom har jag haft ett 
antal styrelseplatser, men eftersom jag framför allt 
varit affärsjurist har jag velat begränsa styrelse-
uppdragen. 

– Som jurist har jag varit rådgivare till alla möjliga 
organisationer i länet; till företag, universitetet, 
landstinget, kommunerna och kooperationerna. 
Jag har drivit olika projekt, som till exempel  
Upphandlingsrådet och varit med om uppstarten 
av Connect, en ideell organisation för företags- 
utveckling. Under senare år har jag blivit mer av 
en senior advisor och det har varit min plan att 
ägna mer tid åt denna typ av uppdrag. 

– Därför kom frågan från OK Norrbotten vid rätt 
tillfälle. Det var i samband med en utbildning 
   inom den demokratiska organisationen,    där jag 
gav min syn på hur jag tycker arbetet ska bedrivas. 
Jag tror att det inom OK, som i andra kooperativa 
organisationer,     behövs en nytändning.  
Vi ser att det kooperativa tänkandet har fått en 
renässans inom till exempel skola, omsorg    och 
assistansverksamhet. Det tycker jag är intressant     
och den rörelsen måste man ta vara på.

– Jag vill aktivera de lokala ägarråden, se om man 
kan öka medlemsinflytandet och medlemmarnas 
intresse som kunder. Det flesta butikskedjor har ju 
tagit efter medlemstänkandet, med sina kundklubbar. 
Men det viktiga är ju att man kan påverka  
och få något tillbaka.

– Medlems- och ägarfrågorna är en av våra stora 
utmaningar för framtiden. Vi måste bli fler ägare 
och öka vår marknadsandel, för att kunna vara 
verksamma på alla de orter där vi finns idag med 
bemannade stationer.

– En annan utmaning är den förändrade bilparken.    
Visserligen ökar vår drivmedelsförsäljning, men vi 
vet att bilarna blir allt bränslesnålare och miljö- 
kraven   allt strängare.    Därför är det viktigt att 
komma    ut med nya alternativ, som laddning av 
elbilar. OK saknar tillstånd för elförsäljning,  
det är energibolagen    som har den rättigheten.  
Där behöver vi utveckla nya lösningar, som  
är enkla och snabba för kunderna.

– Dessutom måste vi attrahera de unga som 
kunder    och medlemmar. De tänker annorlunda 
   än oss äldre och där gäller det att vara lyhörda 
för vad de önskar och prioriterar.     Det är också 
en utmaning.
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CARINA ENGLUND
Säljchef Luleå Center

ANNELI ROSENIUS
Säljchef Notviken

KARIN ÖSTMAN
Säljchef Rondellen

KRISTER ANDERSSON
Säljchef Råneå

EVA-BRITT ROSENGREN
Säljchef Kalix
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DISTRIKT LULEÅ KOMMUN
 
Center, Luleå  22 679 3 365
Rondellen, Luleå  9 469 2 398
Notviken, Luleå  18 754 4 882
Råneå  11 183 2 472 
Storheden, tankautomat   4 824
Antnäs, tankautomat   3 368  
Södra hamn, tankautomat   1 669

Summa   62 085 22 978

Antalet aktiva medlemmar uppgår till 18 243, en minskning med 710

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 2017 års stämma: Bror Arvidsson, Luleå, sammankallande, 
Mikael Danell, Luleå, Ralf Lövgren, Vitå

DISTRIKT KALIX KOMMUN 

Kalix  20 435 2 885
Kalix, tankautomat   4 405
Morjärv, tankautomat   580

Summa  20 435 7 870 
 
Antalet aktiva medlemmar uppgår till 5 938, en minskning med 107 

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

Ledamot
Kent Bodlund, Kalix
Eva-Britt Ekberg, Karlsborgsverken
Rune Enberg, Påläng 

Valberedning för 2017 års stämma: Lars-Gunnar Nyman, Kalix-Nyborg,  
sammankallande, Ruben Gustafsson, Kalix och Kjell Sundqvist, Kalix

 Försäljning tkr Försäljning m3
 Butik & Tjänster Drivmedel

 Försäljning tkr Försäljning m3
 Butik & Tjänster Drivmedel



TOMMY KARLSSON
Säljchef Överkalix

FANNY JAKOBSSON
Säljchef Haparanda

TOMAS SUUP
Säljchef Övertorneå
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DISTRIKT ÖVERKALIX KOMMUN
 
Överkalix  16 703 2 277

Antalet aktiva medlemmar uppgår till 1 895, en minskning med 38

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

Ledamot
Hans-Ola Bergström, Överkalix
  
Valberedning för 2017 års stämma: Per-Erik Nilsson, Överkalix,  
sammankallande, Otto Larsson, Överkalix och Eva Asplund, Överkalix

DISTRIKT HAPARANDA KOMMUN 

Haparanda   12 449 2 087 
 
Antalet aktiva medlemmar uppgår till 1 807, en minskning med 62 

Distriktsråd
Ordförande tillika ägarombud:
Albin Bucht, Haparanda

Ledamot
Alf Brännmark, Haparanda
Sigurd Mella, Haparanda

Valberedning för 2017 års stämma: Börje Tano, Haparanda, sammankallande, 
Uno Näsström, Haparanda och Siv-Britt Harlia, Haparanda

DISTRIKT ÖVERTORNEÅ KOMMUN 

Övertorneå  14 023 2 389 
 
Antalet aktiva medlemmar uppgår till 1 894, en minskning med 62 

Distriktsråd
Ordförande tillika ägarombud: Vice ordförande:
Viktor Wanhaniemi, Övertorneå  Bernt Simu, Övertorneå

Ledamot
Magnus Lampinen, Övertorneå

Valberedning för 2017 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



HELENA NYGÅRD BILEN
Säljchef Pajala

MARIANNE VUOPIO
Säljchef Gällivare

JIMMY ANDERSSON
Säljchef Malmberget

INGELA HÖGSTRÖM
Säljchef Jokkmokk
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DISTRIKT PAJALA KOMMUN
 
Pajala 10 399  2 464

Antalet aktiva medlemmar uppgår till 1 990, en minskning med 77

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

Ledamot
Bertil Aaro, Pajala
  
Valberedning för 2017 års stämma: Birger Skarpsvärd, Pajala,  
sammankallande, Ivar Pekkari, Pajala och Karin Magnström, Pajala

DISTRIKT GÄLLIVARE KOMMUN 

Gällivare 24 614  3 623
Malmberget 15 384  2 394 
Gällivare, tankautomat    2 405
Hakkas, tankautomat   330

Summa  39 998  8 752 

Antalet aktiva medlemmar uppgår till 6 340, en minskning med 271

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

Ledamot
Gösta Olofsson, Gällivare
 

DISTRIKT JOKKMOKKS KOMMUN 
 
Jokkmokk 18 928  2 878 
Porjus, tankautomat    475   

Summa 18 928  3 353
    
Antalet aktiva medlemmar uppgår till 1 947, en minskning med 37

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

Ledamot
Jan Palmqvist, Jokkmokk

Valberedning för 2017 års stämma: Elisabeth Olsson, Jokkmokk,  
sammankallande, Mats Nilsson, Jokkmokk och Erling Larsson, Jokkmokk.

 Försäljning tkr Försäljning m3
 Butik & Tjänster Drivmedel

 Försäljning tkr Försäljning m3
 Butik & Tjänster Drivmedel

 Försäljning tkr Försäljning m3
 Butik & Tjänster Drivmedel



CAMILLA LARSSON
Säljchef Kiruna

MONICA OXENIUS  
BERGKVIST
Säljchef Vittangi

MAGNUS FLINKFELT
Säljchef Arvidsjaur
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DISTRIKT KIRUNA KOMMUN
 
Kiruna 22 890  5 619
Kiruna, tankautomat   1 499
Vittangi 11 834  1 936

Summa 34 724  9 054

Antalet aktiva medlemmar uppgår till 7 138, en minskning med 333

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

Ledamot
Tord Viklund, Kiruna
Christer Strömhult, Kiruna
Sirpa Bäckström, Kiruna
  
Valberedning för 2017 års stämma: Håkan Bäckström, Kiruna,  
sammankallande, Lars Isaksson, Kiruna och Lars Kattilavaara, Kiruna

DISTRIKT ARVIDSJAUR KOMMUN 

Arvidsjaur 15 703  3 108 

Antalet aktiva medlemmar uppgår till 2 275, en minskning med 115

Distriktsråd
Ordförande tillika ägarombud:  Vice ordförande:
Dick Holmström, Arvidsjaur  Jens Åhman, Arvidsjaur

Ledamot
Jan Åge Mikkelsen, Arvidsjaur
 
Valberedning för 2017 års stämma: Ulf Norman, Arvidsjaur,  
sammankallande, Mats Åhman, Arvidsjaur. 

 Försäljning tkr Försäljning m3
 Butik & Tjänster Drivmedel

 Försäljning tkr Försäljning m3
 Butik & Tjänster Drivmedel



KERSTIN LARSSON
Säljchef Öjebyn

MÅNS BERGLUND
Säljchef Roknäs

JÖRGEN WIKMAN
Säljchef Boden
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DISTRIKT PITEÅ KOMMUN
 
Öjebyn  15 926 2 327
Roknäs  7 709 1 375
Rosvik , tankautomat    687

Summa  23 635 4 389

Antalet aktiva medlemmar uppgår till 5 126, en minskning med 198

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 2017 års stämma: Roland Carlsson, Roknäs,  
sammankallande, Urban Eriksson, Öjebyn och Alf Lindqvist, Öjebyn

DISTRIKT BODEN KOMMUN 

Boden  14 406 2 968 

Antalet aktiva medlemmar uppgår till 5 494, en minskning med 253

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 2017 års stämma: Thomas Erickson, Boden,  
sammankallande, Aina Boström, Boden och Glenn Blom, Boden.

 Försäljning tkr Försäljning m3
 Butik & Tjänster Drivmedel

 Försäljning tkr Försäljning m3
 Butik & Tjänster Drivmedel



SANDRA SVENSSON
Säljchef Arjeplog

KRISTINA GUSTAFSSON
Säljchef Älvsbyn
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DISTRIKT ARJEPLOG KOMMUN
 
Arjeplog  9 810 2 190

Antalet aktiva medlemmar uppgår till 840, en minskning med 107

Distriktsråd
Ordförande tillika ägarombud: Vice ordförande:
Peter Johansson, Arjeplog  Aina Karlberg, Arjeplog

Ledamot
Åke Wännström, Arjeplog
Ture Tjärnström, Arjeplog
  
Valberedning för 2017 års stämma: Elsa Andersson, Arjeplog,  
sammankallande, Stig Lundström, Arjeplog och Martin Lundström, Arjeplog.

DISTRIKT ÄLVSBYN KOMMUN 

Älvsbyn  22 477 4 222
Vidsel, tankautomat   319 

Summa  2 477 4 541

Antalet aktiva medlemmar uppgår till 3 414, en minskning med 173 

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

Ledamot
Sture Söderberg, Älvsbyn
Jonas Sandberg, Älvsbyn
Östen Hellgren, Älvsbyn 
 
Valberedning för 2017 års stämma: Henry Larsson, Älvsbyn,  
sammankallande, Reidar Gustafsson, Älvsbyn och Tommy Jalar, Älvsbyn.

 Försäljning tkr Försäljning m3
 Butik & Tjänster Drivmedel

 Försäljning tkr Försäljning m3
 Butik & Tjänster Drivmedel
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varit    oförändrat    under de senaste    tio åren. Men våra aktiva 
medlemmar, de som nyttjar sitt medlemskap och verkligen 
handlar    och tankar hos föreningen utgör bara 74 269 per  
2016-12-31. Vi har därför under 2016 påbörjat arbetet    med 
att lyfta fram medlemskapet i OK Norrbotten.    Vi vill att fler 
upptäcker    fördelarna med att vara en aktiv medlem hos oss 
och dra fördel av medlemskapet. Vi har gjort det enklare att 
bli medlem genom en ny SMS-tjänst och vi har infört attraktiva 
medlemspriser på en mängd olika varor.  
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

För att nå ut till fler satsar har vi satsat på att synas i de sociala 
medierna. Vi har uppdaterat    vår hemsida    oknorrbotten.se som 
blivit mer lättanvänt och levande.    Där kan man läsa mer om de 
företag medlemmarna    äger tillsammans och om nyheter som 
rör föreningen. Man kan även följa oss på Facebook – där heter 
vi ”OK Norrbotten”.    Här lägger vi ut nya aktuella inlägg varje 
vecka. Varje station har dessutom fått ene egen Facebooksida    
där de kan kommunicera med sina kunder    på orten. Där heter 
vi OKQ8 följt av stationsnamn ex OKQ8 Öjebyn.  

Vi har fått igång ett nyhetsbrev till medlemmar och andra  
intresserade. Det ger en samlad bild av vad som är på gång  
i föreningen. Genom att registrera sig på oknorrbotten.se           
får man några gånger per år ett rykande färskt nummer  
direkt i sin e-post.

    

VERKSAMHETEN

OK Norrbotten ekonomisk förening har ca 200 anställda och 
driver bensinstationer i länets alla kommuner. Försäljning sker 
vid 20 bemannade    bensinstationer,    9 automatstationer och via  
1 återförsäljare.    OK Norrbotten      ingår i OKQ8-kedjan, genom ett 
samarbetsavtal med OKQ8 AB. Den första april 2016 tecknades 
ett nytt femårigt    samarbetsavtal med OKQ8. Samarbetet sker 
inom flera områden bl. a sortiment, marknadsföring, kort- och 
faktureringssystem.     

 

MEDLEMMAR

En ekonomisk förening är en företagsform där  
medlemmarna    i föreningen tillsammans äger och driver 
verksamheten.    OK Norrbotten är en ekonomisk    förening     
med anor från 30-talet vars syfte är att främja    medlemmarnas    
ekonomiska intressen genom att tillhandahålla    drivmedel och 
andra varor och tjänster för ett mer ekonomiskt bilägande. 
   Som ägare är våra medlemmar inte bara med och delar 
på överskottet    som betalas ut i form av återbäring    inför 
sommaren.    Medlemmarna har även möjlighet    att göra sin röst 
hörd i föreningen. I april varje    år anordnas    distriktsstämmor    i 
länets    alla 14 kommuner.    Där berättar vi om vad som händer 
   inom OK Norrbotten och svarar på medlemmarnas    frågor kring 
verksamheten    och här väljs även de personer    som vill vara 
med och företräde    medlemmarna i föreningen. Vi har för 
närvarande    ca 120 förtroendevalda som tillsammans företräder 
OK Norrbottens 108 328 medlemmar, antalet har i stort sett 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2016
Styrelsen och verkställande direktören för OK Norrbotten ekonomisk förening,  
org. nr 797000-0852, får härmed avge följande årsredovisning för verksamheten 2016.
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FÖRSÄLJNING 

Försäljningen avser ackumulerad försäljning 2016  
jämfört med 2015.

DRIVMEDEL
Under helåret 2016 sjönk försäljningen av drivmedel med  
ca 1 procent i Sverige. Försäljningen av bensin minskade  
med 4 procent medan dieselförsäljningen    steg marginellt      
med 1 procent. Försäljningen av E85 fortsatte sin omfattande    
nedgång    under    2016 och försäljningen    sjönk med ca 50 procent.  
En bidragande       anledning till lägre drivmedels-försäljning    är 
att bilarna blivit mer energieffektiva och därmed använder 
mindre bränsle. 

Tvärtemot marknaden ökade OK Norrbotten försäljningen     
av drivmedel 2016 med 1 procent eller 0,9 miljoner liter.  
Vi har samtidigt lagt ner två anläggningar    vilka medfört ett 
bortfall på 0,7 miljoner    liter.  Försäljningen     av diesel ökade 
med 7,6 procent till 42,9 miljoner liter medan försäljningen 
   av bensin    minskade med 4,7 procent till 38,6 miljoner liter. 
För första gången säljer vi mer diesel är bensin under ett 
verksamhetsår.    Försäljningen    av E85 minskade även för  
OK Norrbotten    med 52 procent till 241 tusen liter.

BUTIKEN 
Försäljningen i butik har under 2016 ökat med 2,6 mkr till 289 
mkr. Försäljningsutvecklingen för de största varugrupperna 
redovisas nedan. 

TILLBEHÖR
I varugruppen tillbehör inryms hela vårt sortiment    av bilistiska 
produkter samt vårt hem- och fritidssortiment.    Försäljningen 
minskade med 0,6 mkr till 94,0 mkr. Vi har inte återhämtat oss 
från försäljningstappet under ombyggnaden 2015.    

  

TOBAK
Försäljningen av röktobak och snus har gått bättre.  
Försäljningen ökade med 1,2 mkr till 80,7 mkr.

KIOSK
Försäljningen av kioskvaror ökade med 1,5 mkr till 50,5 mkr. 
Ökningen var störst på våra ombyggda stationer.  

LIVS 
Försäljning av livsmedel fortsätter minska. Orsaken är ökad 
konkurrens från dagligvaruhandeln. Försäljningen    minskade 
med 0,6 mkr till 18,7 mkr

SERVERING
Tillväxtpotentialen ligger inom servering. Det är inom det 
segmentet    vi har möjlighet att växa under    kommande år med 
de satsningar som görs. Försäljningen    av servering ökade med 
9,7 procent eller 2,4 mkr och uppgick till 27,6 mkr.  

Vi fortsätter vår satsning i länet. I december nyinvigdes    OKQ8 
Jokkmokk. Det är vår fjärde station som har byggts om med 
ett nytt utvecklat matkoncept.    Vi har skapat en ny modern 
butiksmiljö    med en loungedel där du i lugn och ro kan lyssna 
på musik och njuta av gott fika. Personalen    bakar bröd, lagar 
till mackor och vårt matiga sortiment    har utökats. Vi gör dock 
inte avkall på vårt bilistiska sortiment, vilket är lika aktuellt 
som tidigare. Det känns extra roligt när vi ser hur fint mottagande 
det nya konceptet har fått och vår satsning fortsätter under 2017.

Vi har gjort fler satsningar under 2016. Vi har förstärkt    vår 
datasäkerhet och utökat vår IT-kapacitet    för snabbare kort- 
betalningar. Vi har förberett    för byte till nytt kassasystem 2017. 
Internt    så har vi bytt ekonomisystem med ett nytt faktura- 
hanteringssystem, allt för en effektivare administration.    

Det har även skett en del andra förändringar i stationsnätet.    
Den sista juni stängdes två av våra minsta anläggningar, 
automatstationerna    i Hakkas och Vidsel. Anläggningen var 
byggda enligt dåtidens krav på en drivmedelsanläggning. 
För en fortsatt    drift krävdes omfattande ombyggnader för att 
uppfylla dagens miljö- och brandkrav. Försäljningsintäkterna 
vid anläggningarna    räckte inte till för att möta en sådan 
investering.    Vi har demonterat drivmedelsutrustningen och 
sanerat marken. Vi har under hösten även passat på att  
sanera marken vid vår nedlagda station i Töre.

Föreningen blev 2015 stämd av ett biluthyrningsföretag i 
Jokkmokk efter att vi hade fått in vatten i dieseln vid stationen. 
Företaget var inte nöjd med den försäkringsersättning de hade 
fått för skador på sina fordon. Gällivare tingsrätt ansåg inte att 
biluthyrningsföretaget    kunde visa på att de var berättigad 
   till ytterligare ersättning    utan dömde i maj 2016 till OK 
Norrbottens    fördel. OK Norrbottens företagsförsäkring hos 
Trygg Hansa har täckt OK Norrbottens kostnader. Ärendet är  
nu avslutat.

RESULTAT

Vi redovisar ett gott resultat 2016. Vi har återhämtat oss från det 
resultattapp vi hade 2015. Då byggdes tre av våra största stationer    
om och det gick inte obemärkt förbi. I ombyggnadsskedet hade  
vi inte möjlighet att erbjuda samma utbud som vanligt.  
Det medförde att försäljning och resultat påverkades. Under 2016 
har vi sett att vår satsning börjar bära frukt. Försäljningen och 
kundströmmen    ökar på de ombyggda stationerna.  
Föreningens omsättning uppgick till 1 061,4 mkr vilket är  
2,3 mkr högre än föregående år. Rörelseresultatet uppgår till  
18,8 mkr vilket är 12,5 mkr högre än 2015. Orsaken är framförallt   
en ökad butiksförsäljning, högre    drivmedelsförsäljning    och 
stärkta marginaler. Nedläggning    och sanering av automat- 
stationerna i Hakkas, Vidsel samt sanering av automatstationen 
i Töre har belastat årets resultat med 2,2 mkr. 

Det låga ränteläget har försvårat våra möjligheter att få en  
bra avkastning på vårt kapital. Resultatet från vår finansiella  
verksamhet uppgår till -0,1 mkr vilket är 0,5 mkr lägre än  
föregående år. Resultatet efter finansiella   poster uppgår till  
18,7 mkr och är 12,1 mkr högre än föregående år.  
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TJÄNSTER OCH UTHYRNING

VERKSTAD 
Försäljningen av verkstadstjänster uppgick till 4,7 mkr vilket är 
en minskning med 0,5 mkr. De minskade    intäkterna    härrör till 
stängningen av verkstan    på Robertsvikgatan     i Luleå.    

TVÄTT
Intäkterna från tvätta–själv hallarna ökade med 0,4 mkr till  
5,6 mkr. Orsaken är att vi åter hade alla hallar    i drift. Vi hade 
ett riktigt bra år för automattvättarna.    Försäljningen    ökade 
med 0,6 mkr till 8,5 mkr. 

FORDONSUTHYRNING
Fordonsuthyrningen redovisar lägre intäkter. Intäkter    från 
biluthyrning minskade med 0,2 mkr  till 2,4 mkr. Intäkterna 
från släp minskat med 1 mkr. Det beror på en förändrändrad 
redovisning av intäkterna    från envägsuthyrningen. Numera 
redovisa     enbart provisionsintäkten på all uthyrning som sker 
över internet. Vi har 7 stationer som hyr ut envägssläp dvs hyr 
här och lämna där. Vårt snaste tillskott är OKQ8 Arvidsjaur. 

PERSONAL 
Antalet årsanställda har minskat med 3 till 157 (160) medan 
personalomsättningen minskade till 4,6 procent (5,8 procent).  

Värdskap har varit det bärande temat i internutbildningen.    
Under våren genomförde ledningen    personalträffar    på alla 
stationer    där vi diskuterade dilemman,    hur vi skall hantera 
svåra kundsituationer.    I början av december samlades alla 
säljchefer och biträdande    säljchefer i hela OKQ8-kedjan    till en 
konferens där temat var ett Friedly värdskap. Vår förhoppning 
är att våra kunder ska få ett ännu bättre kundbemötande.  
Vi har även genomfört    en arbetsmiljöutbildning för alla säljchefer.    

Ett viktigt instrument i personalens kompetensutveckling 
   är OKQ8:s interaktiva personalutbildning    PIM. Här finns ett 
flertal kurser i allt från Olja till stationsekonomi. För att bredda 
   kompetensen i hela företaget skall all personal genomföra    de 
obligatoriska   utbildningarna.  
 
 
MILJÖ

På samtliga bemannade stationer sker källsortering    av  
sopor samt insamling av miljöfarligt avfall. Föreningen    driver 
anmälningspliktig    verksamhet, enligt miljöbalken, på 26 
anläggningar.    Anmälningsplikten inträder då anläggningen    
säljer mer än 1 miljon liter drivmedel per år. Anmälan omfattar 
all miljöfarlig verksamhet    vid stationen exempelvis driv- 
medelshantering, kemikalier, biltvättar, oljeavskiljare m.m 
Den miljöfarliga verksamheten omfattar mer än 70 procent av 
omsättningen. Under 2017 kommer inte några fler stationer att 
omfattas av anmälningsplikten.   

I takt med nya lagkrav och ökade myndighetskrav så tar  
arbetet med att ställa om våra drivmedelsanläggningar allt  
större resurser i anspråk. Då de flesta    stationerna är byggda 
efter dåtiden    krav blir det tekniskt komplicerat att uppfylla  

dagens krav på bl. a säkerhetsavstånd till närliggande 
byggnader.    Vi har lagt ner ett omfattande arbete med att ta 
fram en mall för riskbedömningar    för hanteringen av brand- 
och miljöfarliga    varor. Det har resulterat i en åtgärdsplan för 
samtliga    stationer. Under den närmaste 5 års perioden kommer 
vi att få lägga stora resurser för att uppfylla myndighetskraven.  

Nyttjandet har ökat av den snabbladdningsstation    för elbilar 
som sattes upp 2015 vid OKQ8 Robertsvik-gatan    i Luleå.  
I snitt laddas två elbilar per dagen vid stationen. Det finns  
planer på att bygga fler laddstationer.    

FRAMTIDA UTVECKLING

Föreningen har en bra drivmedelsförsäljning och försäljningen    
i butik har ökat. Vårt nya butikskoncept    med ett större utbud 
av färdigmat gör oss till en attraktiv destination för kunder som 
skall äta nu. Satsning på ett nytt matkoncept har gett resultat, 
kundströmmarna ökar. Vi fortsätter med ombyggnader under 
2017. Under våren byggs OKQ8 Notviken och OKQ8 Center  
i Luleå om till det nya konceptet. I tur är därefter OKQ8 
Övertorneå    och OKQ8 Kiruna. I Kiruna byggs även en  
automattvätt.  

Nyckeln till framgång ligger även i god tillgänglighet. Vi har 
förlängt öppettiderna och infört enhetliga öppettider,    även 
på storhelgerna. För att det skall bli enkelt    för kunderna 
att besöka våra butiker ser vi även över trafikmiljön och 
parkeringsmöjligheterna.     

Vår förhoppning är att den satsning som vi gör på medlemskapet   
och på en förbättrad kommunikation via sociala medier skall 
bidra till att fler väljer ett aktivt medlemskap    i OK Norrbotten. 
Tillsammans är vi starka och kan fortsätta utveckla vår  
verksamhet i länet. 
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

  Medlems- Reserv- Balanserat Totalt
  insatser fond resultat

Belopp vid årets ingång  17 922 15 244 48 587 81 753
Förändring insatser  -387 256  -131

ENLIGT FÖRENINGSSTÄMMANS BESLUT: 

Återbäring    -6 455 -6 455
Avsättning reservfond   463 -463
Årets resultat    13 374 13 374
Belopp vid årets utgång  17 535 15 963 55 043 88 541

 

NYCKELTAL DE SENASTE FEM ÅREN 

 2016 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning, tkr 1 061 401 1 059 062 1 138 650 1 139 827 1 167 202
Rörelseresultat 18 844 6 296 10 944 8 052 9 618
Resultat efter finansiella poster, tkr 18 734 6 680 13 577 10 588 10 503
Soliditet, % 43,5 39,5 40,0 37,2 35,5
Kassalikviditet, % 178 143 203 175 173
Avkastning på eget kapital, % 18,5 6,9 14,5 12,0 12,5
Avkastning på totalt kapital, % 7,8 2,9 5,9 4,7 5,0
Vinstmarginal, % 1,8 0,6 1,0 0,7 0,8
Antal anställda 157 160 160 150 150

 
FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till föreningsstämmans förfogande står enligt balansräkningen:

Balanserad vinst 41 668 673
Årets vinst 13 373 532
Totalt 55 042 205

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att överskottet disponeras enligt följande:

TILL RESERVFOND 668 676 
ÅTERBÄRING LÄMNAS MED: 5 909 590 
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 175 353 
I ny räkning balanseras 48 288 586
Totalt 55 042 205

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

 NOT 2016-01-01 2015-01-01
  2016-12-31 2015-12-31 
RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning  1 061 401 1 059 062 
Övriga rörelseintäkter  15 347 13 942 
Summa rörelseintäkter  1 076 748 1 073 004
 

RÖRELSENS KOSTNADER

Handelsvaror  926 499 -934 557
Övriga externa kostnader 3 -42 355 -48 099
Personalkostnader  4 -77 063 -74 082 

 

Avskrivningar av materiella   
anläggningstillgångar  -11 987 -9 970 
Summa rörelsekostnader  -1 057 904 -1 066 708 
Rörelseresultat  18 844 6 296
 
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR

Resultat från värdepapper och fordringar   
som är anläggningstillgångar 5 121 684 
Ränteintäkter  24 38
Räntekostnader  -255 -338
Summa finansiella poster  -110 384
Resultat efter finansiella poster  18 734 6 680
   

BOKSLUTSDISPOSITIONER   

Avsättning till periodiseringsfond  -2 400 
Återföring av periodsfond   4 880
Skillnad mellan bokförd avskrivning    
och avskrivning enligt plan  -856 -1 425
Summa bokslutspositioner  -3 256 3 455
   

Resultat före skatt  15 478 10 135
Skatt på årets resultat 6 -2 104 -883
ÅRETS RESULTAT  13 374 9 252
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BALANSRÄKNING tkr

 NOT 2016-12-31 2015-12-31
 
TILLGÅNGAR  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
 
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Byggnader mark och 
markanläggningar 7 78 567 79 729
Inventarier och fordon  8 31 619 33 184
Pågående ombyggnationer 9 1 303 104
Summa materiella anläggningstillgångar  111 489 113 017   

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
     
LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
Företag med ägarintresse 10 6 704 6 704 
Övriga företag 11 36 265 37 818 
Långfristiga fordringar 12 167 211 
Summa finansiella anläggningstillgångar  43 136 44 733
Summa anläggningstillgångar  154 625 157 750

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

VARULAGER 
Handelsvaror  38 500 36 874

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Skattefordran  1 144 2 655
Kundfordringar  12 957 13 010 
Övriga fordringar  4 478 2 339 
Förutbetalda kostn och upplupna intäkter  1 544 1 333 
Summa kortfristiga fodringar  20 123 19 337 
 
Kassa och bank  31 095 30 601 
Summa omsättningstillgångar  89 718 86 812  
SUMMA TILLGÅNGAR  244 343 244 562   
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BALANSRÄKNING tkr

 NOT 2016-12-31 2015-12-31

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
 
BUNDET EGET KAPITAL
Insatser  17 535 17 922 
Reservfond  15 963 15 244 
  33 498 33 166 
FRITT EGET KAPITAL     
Balanserad vinst  41 669 39 335 
Årets resultat  13 374 9 252 
  55 043 48 587 
Summa eget kapital  88 541 81 753 
    
OBESKATTADE RESERVER     
Periodiseringsfond 14 4 550 2 150 
Avskrivning utöver plan 7,8 17 784 16 927 
Summa obeskattade reserver  22 334 19 077 
     
AVSÄTTNINGAR 16 
Uppskjuten skatteskuld  1 030 548 
Övriga avsättningar  3 363 2824 
Summa avsättningar  4 393 3 372

LÅNGFRISTIGA SKULDER      
Medlemsinlåning 13 76 516 78 899 
Summa långfristiga skulder  76 516 78 899 
 
KORTFRISTIGA SKULDER 
Leverantörsskulder  34 513 40 889 
Övriga skulder  3 379 4 340 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 14 667 16 232
Summa kortfristiga skulder  52 559 61 461     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  244 343 244 562 
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KASSAFLÖDESANALYS tkr

 NOT 2016 2015
 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  
RÖRELSERESULTAT  18 844 6 296
 
JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE  
INGÅR I KASSAFLÖDET     
Övriga rörelseintäkter 
Avskrivningar  11 987 9 970 
Utbetalning av tidigare gjord avsättning     
Erhållen ränta  145 722 
Erlagd ränta  -255 -338 
Avsättningar  539 1 357 
Nedskrivning  -144 1 857 
Rearesultat vid avyttring av värdepapper   260 -1 934 
Rearesultat vid avyttring av inventarier  -183 -104 
Betald inkomstskatt  -1 622 -112 
Kassaflöde från den löpande verksamheten      
före förändring av rörelsekapital  29 571 17 714

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL     
Ökning/minskning av varulager  -1 626 362 
Ökning av kortfristiga fordringar  -786 -166 
Minskning/ökning av kortfristiga skulder  -8 902 4 442 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  18 257 22 352 
     
INVESTERINGSVERKSAMHET     
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -10 548 -41 159 
Avyttring av materiella anläggningtillgångar  673 38 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar  -12 236 -29 241 
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar  13 573 28 813 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -8 538 -41 549 
          
FINANSIERINGSVERKSAMHET     
Minskning medlemsinsatser   -387 -183 
Minskning medlemsinlåning  -2 383 -2 596 
Utbetald återbäring och ränta insatser  -6 455 -5 260 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -9 225 -8 039 
          
Ökning/minskning av likvida medel  494 -27 236 
Likvida medel vid årets början  30 601 57 837 
Likvida medel vid årets slut  31 095 30 601  
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NOTER TILL ÅRSREDOVISNINGEN

Avskrivning av byggnader fördelat på komponenter och 
inventarier    görs linjärt av anskaffningsvärdet minskat med 
beräknat restvärde. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Byggnader  2-10%
Markanläggningar  3,75-5%
Inventarier  15%
Datorer  20%
Fordon  20%
Byggnadsinventarier  10%
Cisterner  7%  
 
När materiella anläggningstillgångar avyttras bestäms  
realisationsresultatet 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 anskaffningsvärdet 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Om inte, kostnadsförs 
utgifterna.
 
FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när  
Föreningen blir avtalspart i fråga om det finansiella instrumentets 
avtalade villkor. Dessa värderas vid första redovisnings- 
tillfället till verkligt värde justerat för transaktionskostnader. 
Finansiella    tillgångar tas bort från balansräkningen när de 
avtalsenliga rättigheterna avseende den finansiella tillgången 
upphör, eller när den finansiella tillgången och betydande 
risker och fördelar överlåts. En finansiell skuld tas bort från 
rapporten över finansiell ställning när den utsläcks, fullgörs, 
annulleras eller upphör.

Långfristiga finansiella tillgångar och skulder värderas 
efter anskaffningstillfället till upplupet anskaffningsvärde. 
Kortfristiga    finansiella tillgångar och skulder värderas till 
anskaffningsvärde.
  
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 företaget om det finns indikationer  
på nedskrivningsbehov. Bedömningen görs individuellt post för 
post. Företagets 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.

NOT 1

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. 

VÄRDERINGSPRINCIPER RESULTATRÄKNINGEN

INTÄKTER
Intäkter uppkommer från försäljning av varor och utförande  
av tjänster och redovisas i posten nettoomsättning. Intäkter 
   värdeas    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  
föreningen till köparen har överfört de väsentliga risker och 
förmåner som är förknippade med ägandet, normalt vid  
leverans. Intäkter värderas till försäljningssumma minskat  
med moms och rabatter.
   
RÄNTEINTÄKTER
Ränteintäkter redovisas i den takt med att de intjänas. 

ERHÅLLNA UTDELNINGAR 
Intäkter från utdelningar redovisas när rätten att erhålla  
betalning fastställts.

KOSTNADER

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

LEASINGAVTAL
Föreningen innehar endast operationella leasingavtal som 
leasetagare. Leasingavgifter kostnadsförs linjärt över  
leasingperioden.

VÄRDERINGSPRINCIPER BALANSRÄKNINGEN

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Stationsbyggnader, markanläggningar och övriga materiella 
anläggningstillgång redovisas initialt till anskaffningsvärde eller 
tillverkningskostnader inklusive utgifter för att få tillgången  
på plats och i kondition för att kunna användas enligt    företags-
ledningens intentioner. Materiella anläggningstillgångar förutom 
mark värderas därefter till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Mark värderas 
till anskaffningsvärde med avdrag för eventuell nedskrivning. 
Anskaffningsvärdet inkluderar inte, till följd av kopplingen  
mellan redovisning och beskattning, beräknade utgifter för  
nedmontering, bortforsling och återställande av mark.
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rättigheten.    Företaget tillhandahåller ersättningar efter 
avslutad    anställning  i form av pensioner genom olika avgifts-
bestämda planer.

AVSÄTTNINGAR
Som avsättning redovisas sådana förpliktelser som är 
hänförliga    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 föreningen finns enbart avsättning för återställnings- och  
nedmonteringskostnader avseende bensinstationer. 
Föreningen    bygger upp en sådan avsättning över stationens 
beräknade återstående nyttjandeperiod. Den slutgiltiga 
avsättningen    värderas till den bästa uppskattningen 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 avsättningen 
diskonteras till sitt nuvärde och därefter beräknas den del 
som tillhör räkenskapsåret.  Föreningen har från och med 
räkenskapsåret    2013 börjat att bygga 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. 
Effekten av en sådan ändring redovisas i resultaträkningen     
det år som ändringen sker.
 
Årets resultat har belastats med 539 tkr avseende årets 
avsättning    vilket redovisats i posten övriga externa  
kostnader. 

OBESKATTADE RESERVER
Till följd av kopplingen mellan redovisning och beskattning 
redovisas obeskattade reserver i företaget. Dessa består till  
22 procent av uppskjuten skatt.
 
  
NOT 2 u UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

När finansiella rapporter upprättas måste styrelsen och den 
verkställande 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 återsällande i företaget görs 
årligen  en avsättning för nedmontering/bortforsling/ 
återställande av mark. Beräkningen av den slutgiltiga 
kostnaden    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. 

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.

INKOMSTSKATTER
Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.  
Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom då den  
underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid 
även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuella 
   skattefordringar och skatteskulder respektive uppskjutna 
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  
räkenskapsårs 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 
transaktioner    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 
skattemässiga 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 skattefordringar och skatteskulder värderas 
baserat    på hur företaget 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 att återvinnas baserat på 
innevarande    eller framtida    skattepliktiga resultat vilket  
omprövas per varje balansdag.

LIKVIDA MEDEL
Likvida medel består av kassamedel och disponiblatillgodo- 
havanden hos banker och andra kreditinstitut och andra  
kortfristiga placeringar som lätt kan omvandlas till känt belopp 
och som är utsatta för obetydlig risk för värdefluktuationer. 
Sådana placeringar har en löptid på maximalt tre månader.

ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA
Kortfristiga ersättningar till anställda, exempelvis löner,  
semesterersättningar 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  
företaget förväntas    betala till följd av den outnyttjade 
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Den slutgiltiga avsättningen diskonteras till sitt nuvärde och 
därefter beräknas den del som tillhör räkenskapsåret. Den 
slutliga    betalningen ligger långt fram i tiden och kan därför 
avvika från den nuvarande beräkningen.
  

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

NOT 3 u LEASINGAVGIFTER

I beloppet för övriga externa kostnader ingår leasingavgifter 
med 5 270 (5 794). Återstående leasingavgifter uppgår till totalt 
10 803. Dessa förfaller till betalning:  
  
  2016 2015 
Inom 1 år  5 270 5 794 
Senare än 1 år men inom 5 år 5 533 6 083 
 10 803 11 877 
    
 
NOT 4 u PERSONAL    

Under 2016 har föreningen haft i medeltal 157 (160)  
årsanställda, varav 96 (98) kvinnor och 61 (62) män.  
Personalomsättningen uppgick till 4,6%.
 
LÖNER OCH ARVODEN  
HAR KOSTNADSFÖRTS MED 55 632 (54 365) VARAV: 
 
till styrelse och verkställande direktör  1 201 (1 314)
till övriga anställda 54 431 (53 051)
Lönebidrag har under året 
erhållits med 199 141
    
 
FÖRENINGENS SOCIALA AVGIFTER 
(inkl. pensionskostnader)  
har uppgått till 20 390  (18 603)
- varav pensionskostnader  
avseende styrelse och VD 425 (278)
- varav pensionskostnader  
avseende övriga anställda         2 093 (2 155)
    
 
PENSIONSFÖRPLIKTELSER:
till styrelse och verkställande direktör 1 210 (1 131)
    
 
Företaget har lämnat de anställda utfästelser, enligt inom 
företaget gällande pensionsreglementen. Efterlevande- och 
sjukpension är försäkrad i konsumentkooperationens pensions-
kassa (KP), försäkringsförening. Ålderspension är tryggad i 
Folksam:s pensionsstiftelse.

KÖNSFÖRDELNING  MÄN KVINNOR 
Styrelse 6 1 
Företagsledning inklusive VD 3 1 
    
 
     

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

  2016 2015 
Utdelning 237 602 
Ränteintäkter 24 38 
Resultat avyttring värdepapper  -259 1 934 
Nedskrivning 0 -1 852 
Återföring nedskrivning 144 0 

 146 722
     
 
NOT 6 u SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

De huvudsakliga komponenterna i skattekostnaden för 
räkenskapsåret    och förhållandet mellan förväntad skatte- 
kostnad baserad på svensk effektiv skattesats för OK Norrbotten 
Ekonomisk förening på 22 procent (2015: 22 procent) och  
redovisad skattekostnad enligt följande:

  2016 2015 
Resultat före skatt 15 477 10 135
Skatt 22% 3 405 2 230 
Justering av tidigare års skatt   
Skattefria intäkter -281 -675 
Ej avdragsgilla kostnader 209 554 
Under året nyttjade underskottsavdrag   
Övrigt -1 229 -1 226 
Summa redovisad skatt  
i resultaträkningen 2 104 883 
    
 
SKATTEKOSTNADEN BESTÅR AV FÖLJANDE KOMPONENTER: 
 
Aktuell skatt på årets resultat 1 622 112  
Justering på tidigare års resultat 
Uppskjuten skattekostnad 482 771 
Förändring av temporära skillnader    
Nyttjande av skattemässiga underskottsavdrag   

Summa redovisad skatt  
i resultaträkningen 2 104 883 
    
 
NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

NOT 7 u BYGGNADER, MARK OCH MARKANLÄGGNINGAR

  2016 2015 
Ingående anskaffningsvärde 173 975 137 757 
Inköp 3 828 36 218 

Utgående ackumulerat  
anskaffningsvärde 177 803 173 975 

Ingående avskrivningar -94 246 -90 466 
Årets avskrivningar   -4 990 -3 780

Utgående ackumulerade  
avskrivningar     -99 236 -94 246 
 
Utgående planenligt restvärde 78 567 79 729 
Direktavdrag byggnad 1995 -1 342 -1 342 

Utgående bokfört värde 77 225 78 387 
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NOT 9 u PÅGÅENDE OMBYGGNATIONER   
  2016 2015 
Ingående anskaffningsvärde  104 7 350 
Inköp 15 974 42 187 
Omklassificering -14 775 -49 433 
Utgående ackumulerat  
anskaffningsvärde 1 303 104 
     
     
NOT 10 u LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV I FÖRETAG  
MED ÄGARINTRESSE 

     
NAMN ANTAL NOM VÄRDE BOKF VÄRDE
FÖRETAG MED ÄGARINTRESSEN 
Petrolia AB 70 70 70
Petrolia AB  434 434
OK Marknadsservice AB 30 279 1 538 1 475
OKQ8 Marknad AB 6 300 630 630
KF, insats  4 089 4 089
Riksbyggen 1 5 5
Överkalix Utveckling                     1 1 1

   6 704 

  2016 2015 
Ingående anskaffningsvärde 6 704 6 704 

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde 6 704 6 704 
 
Ingående nedskrivning 0 0

Utgående nedskrivning 0 0  

Bokfört värde 6 704 6 704
 

11 u LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV ÖVRIGA FÖRETAG

Långfristiga värdepapper innehåller aktier, fonder, aktieindex-
obligationer och räntebärande papper med ett marnadsvärde 
om 36 654.
  2016 2015 
Ingående anskaffningsvärde 40 593 40 165 
Inköp 12 236 29 241
Försäljning/återköp -13 933 -28 813
Omklassifiering 0 0

Utgående ackumulerat  
anskaffningsvärde 38 896 40 593

Ingående nedskrivning -2 775 -922
Nedskrivning 0 -1 853
Återföring nedskrivning 144 0

Utgående nedskrivning -2 631 -2 775

Bokfört värde 36 265 37 818 

FASTIGHETERNA    

FASTIGHETSBETECKNING   TAX VÄRDE
Arjeplog Sorken 5  1 025  
Arvidsjaur Renen 14  2 277
Boden Prästkragen 16  3 737  
Boden Sävast 23:161  253  
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 1:95, 3:84, 3:203  346  
Kalix Älvdalen 16  1 609  
Kiruna Blåklockan 24  349  
Kiruna Krämaren 1  1 425  
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  2 692 
Pajala Skolan 9  1 009 
Piteå Roknäs 13:29  761  
Piteå Rosvik 13:275  489 
Piteå Öjebyn 126:1  3 172 
Älvsbyn 25:87  841 
Överkalix Bränna 6:8, 6:2  415 
Övertorneå Matarengi 13:27  400 

  46 029 

EGENDOMSFÖRSÄKRINGAR
Föreningens samtliga tillgångar är försäkrade i IF till 
återanskaffningsvärden    genom anslutning till OK:s fullvärdes- 
försäkring. Utöver brandförsäkring omfattar fullvärdes- 
försäkringen en ansvars- och garantiförsäkring till  
betryggande belopp.

NOT 8 u INVENTARIER OCH FORDON

  2016 2015 
Ingående anskaffningsvärde  108 798 152 391 
Omklassificering 0 183 
Inköp 5 521 12 151 
Försäljning/utrangering -63 -55 927 

Utgående ackumulerat  
anskaffningsvärde 114 256 108 798 
   
Ingående avskrivning -75 614 -125 204 
Försäljning/utrangering 0 55 826 
Årets avskrivningar -7 023 -6 236 

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -82 637 -75 614 
   
Utgående planenligt restvärde 31 619 33 184 
Avskrivningar över plan -16 442 -15 585 

Utgående bokfört värde 15 177 17 599 
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NOT 16 u AVSÄTTNINGAR

UPPSKJUTEN SKATTESKULD

  2016 2015 
Ingående uppskjuten skatteskuld 548 -223 
Årets uppskjuten skatt 482 771 

Utgående bokfört värde 1 030 548 
   
AVSÄTTNING FÖR ÅTERSTÄLLANDE AV MARK     
  2016 2015 
Ingående avsättning 2 824 2 015 
Årets avsättning för  
återställande av mark 539 809 

Utgående bokfört värde 3 363 2 824 

NOT 17 u UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
   
  2016 2015 
Personalrelaterade skulder 11 827 10 839 
Övrigt 2 840 5 393 

 14 667 16 232 
  
    
NOT 18 u EVENTUALFÖRPLIKTELSER 

  
  2016 2015 
STÄLLDA SÄKERHETER  
Fastighetsinteckningar 2 330 2 330 
Aktiedepå 3 788 4 188 

ANSVARSFÖRBINDELSER
Lämnad borgen 18 18 
Övrig ansvarsförbindelse 25 25 

     
NOT 19

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

NOT 12 u LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

  2016 2015 
Ingående anskaffningsvärde 211 211 
Årets förändring -44 0 

Utgående ackumulerat  
anskaffningsvärde 167 211 
Utgående fordran 167 211 

Utgående bokfört värde 167 211 
     
     
NOT 13 u INSATS- OCH SPARKONTO

Antalet aktiva medlemmar 2016-12-31 uppgår till 74 269 
stycken    vilket innebär en minskning under året med 2 187 
stycken. 1 969 medlemmar har överförts till vilanderegistret. 
Distriktsindelning och medlemsantal per distrikt framgår av 
sidorna 14-19.

MEDLEMMARNAS TILLGODOHAVANDEN PER DEN 31/12 2016 
UPPGÅR TILL TKR:
   
Insatskonto 17 535 (17 922) 
Sparkonto 76 516 (78 899) 
     
Uppsagda insatser under året enligt FL 16 § mom 1 är 1 977 st 
med ett belopp på 251.
 
  
NOT 14 u PERIODISERINGSFOND

  2016 2015 
Inkomståret 2013 1 200 1 200 
Inkomståret 2014 950 950 
Inkomståret 2016 2 400 0 
 4 550 2 150

NOT 15 u FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

TILL FÖRENINGSSTÄMMANS FÖRFOGANDE STÅR ENLIGT  
BALANSRÄKNINGEN:    
Balanserad vinst  41 668 673 
Årets vinst  13 373 532 
Totalt  55 042 205

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖRESLÅR ATT  
ÖVERSKOTTET DISPONERAS ENLIGT FÖLJANDE:
  
Till reservfond   668 676 
Återbäring lämnas med:  5 909 590  
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   175 353 
I ny räkning balanseras   48 288 586  

Totalt   55 042 205  
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STYRELSE OCH VD

Styrelsen har bestått av Ulf Nordekvist (ordf), Hans-Ola Bergström (v.ordf), Kent Bodlund,  
Ralph Forsberg och Peter Möller. Förutom dessa har även ingått Johan Lambertsson från  
LO och Kerstin Larsson från TCO. Vd är Staffan Magnusson. Styrelsen har sammanträtt 
åtta gånger under 2016.

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.



OK NORRBOTTEN ÅRSREDOVISNING 2016  | 35

STYRELSENS GODKÄNNANDE

STAFFAN MAGNUSSON  ULF NORDEKVIST  
VD Ordförande 
 

PETER MÖLLER KERSTIN LARSSON  RALPH FORSBERG 

HANS-OLA BERGSTRÖM JOHAN LAMBERTSSON  KENT BODLUND  

Revisorernas yttrande    
Jag har avgivit min revisionsberättelse den 29 mars 2017.    

STEFAN NISKA

Auktoriserad revisor
  
Vi har avgivit vår revisorsrapport den 10 mars 2017    

 
ROLF PELLI STIG ÅKERSTRÖM  
Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor

LULEÅ 10 MARS 2017
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REVISIONSBERÄTTELSE

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för OK Norrbotten ek för för år 2016.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen 
enligt lagen om ekonomiska föreningar.

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

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag 
granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska 
föreningar.
 
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag 
utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga    
beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna 
   bedöma    om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören    är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska 
föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

UTTALANDEN
Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter    och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Luleå den 29 mars 2017. 

            

STEFAN NISKA
Auktoriserad revisor / Medlem i Far

Till föreningsstämman i OK Norrbotten ek för
Org.nr. 797000-0852

 
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för OK Norrbotten    
ek för för år 2016. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta 
versionen av detta dokument på sidorna 20-33.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR FÖR 
ÅRSREDOVISNINGEN
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som 
styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig 
   för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
väsentliga    felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel.

REVISORNS ANSVAR
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval 
av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige.  
Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt 
planerar    och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet  
att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
   revisionsbevis om belopp och annan information i års-
redovisningen.    Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
   bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter    i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter    eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta 
för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som  
är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men  
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens 
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering 
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har 
använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande 
      direktörens    uppskattningar i redovisningen, liksom en
utvärdering    av den övergripande presentationen i års-
redovisningen.     Jag anser att de revisionsbevis jag har  
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund  
för mina uttalanden.

UTTALANDEN
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning 
per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultat- 
räkningen och balansräkningen för föreningen.
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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 2016. Granskningen har utförts enligt  
god sed för detta slag av granskning. Vi bedömer att föreningens verk-
samhet 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 10 mars 2017. 

            

ROLF PELLI STIG ÅKERSTRÖM

Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor
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KALLELSE TILL DISTRIKTSTÄMMORNA

2017 års distriktsstämmor med medlemmar i OK Norrbotten ekonomisk förening
hålls på följande platser och tider.

DATUM DISTRIKT LOKAL TID

ONSDAG 19/4 Kiruna Folkets Hus, sal Lars Jansson 19.00
 Arjeplog Hotell Kraja 19.00
 Överkalix Folkets Hus 19.00
 Pajala Folkets Hus 19.00
 Luleå  Luleå Energi Arena, Bastug 6-8 19.00 
 Kalix Folkets Hus, lokal Bergön 19.00
 Boden Forum Folkets hus 19.00
  

TORSDAG 20/4 Gällivare Gällivare sjukhus 19.00
 Arvidsjaur Hotell Laponia 19.00
 Haparanda Minerva/Svefi 19.00
 Övertorneå Folkets Hus 19.00
 Älvsbyn  Folkhögskolan 19.00
 Jokkmokk Kunskapens Hus 19.00 
 Piteå Storstrands kursgård Öjebyn 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.
 
KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMAN

Föreningens ägarombud valda vid 2017 års distriktsstämmor kallas till ordinarie föreningsstämma 

Fredagen den 5 maj 2017, kl 12.00
Lokal: Scandic Hotell i Luleå
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