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Årsredovisning

Svenska Frisörlärarförbundet
825001-3003

Styrelsen för Stylist & Frisörlärarförbundet får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling
under räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA
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Verksamhetsberättelse 2019
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Medlemsantalet
Föreningen hade vid årsskiftet 352 medlemmar, 3 hedersmedlemmar samt 1 hedersordförande.

Ekonomi

Kassören har under året 2019 arbetat med löpande avstämningar med föreningshuset angående balans och
resultat och kontinuerligt informerat styrelsen om den ekonomiska situationen. Vidare har kassören
löpande arbetat med budget, anmälningslänkar, medlemsavgifter samt bokat hotell och resor till
styrelsen. Kassören har även varit ansvarig för det ekonomiska kring Riksutbildningsdagama 2019 och
förberedande inför 2020. Hotell- och konferenskostnader, bokningar och fakturering samt allt
som har med ekonomi att göra i samband med Riksutbildningsdagarna.

Kassören och ordförande har varit på avstämningsmöte med Föreningshuset, som blev ett givande möte.
Det resulterade i att vi fick tydligare konteringar, och att vi lättare ser hur de boldört.
SFLF sökte stadsbidrag fär 2019, summan bestod av 38395 kr och betalades ut vid två tillfällen.
Stadsbidraget användes till årets riskutbildningdagar rör att bekosta föreläsare för årets tema som var
“återhämtning” Thorwald Lorenszon och Amanda Thunberg. Styrelsen valde att använda pengarna fdr
detta ändamål för att hålla nere avgiften för de medverkande medlemmarna vid riksutbildningdagama.
Föreningen har även investerat i två nya rollups samt en beachflagga för att använda på framtida event.

Sammanträden
Sedan årsmötet 2019 har styrelsen haft 6 styrelsemöten och 1 konstituerande. Styrelsen har vid två fysiska
tillfällen fått möjlighet att vara kostnadsfritt i Frisörföretagamas lokaler i Stockholm.

Årsmöte 2019
Stylist-och Fdsörlärarförbundets 65:e årsmöte ägde rum på Yasurngi Hasseludden, Stockholm, fredagen
den 22:a mars 2019.

Riksntbildningsdagar 2019
2019 års riksutbildningsdagar hölls 22-23 mars på Yasuragi Hasseludden, Stockholm. Första dagen
bestod av föreläsning i kombination med praktiska övningar om stress och återhämtning av Thorwald
Lorentzon. Eftermiddagen ägnades åt medlemmarnas tid, där Staffan Westman från Svenska
fdsörföretagarna informerade om skolverkets nya riktlinjer angående hantverksprogrammet, sedan hölls
årsmötet. Därefter gavs tid för återhämtning och spa för deltagande medlemmar.
Dag två bestod av föreläsning och reflektionsövningar av Amanda Thunberg, där fokus låg på
kommunikation och stress och hur vi lär oss hantera det. Dagen avslutades med workshop i mindre
grupper följande temat stress och återhämtning. Nytt för året var att rektorer var inbjudna för att under
fredagen få information från Svenska frisörfäretagarna samt få tid för diskussionsforum rektorer emellan.



Riksutbildningsdagar 2020

Riksutbildningsdagarna 2020 kommer att äga rum på hotell Scandic Alvik, Stockholm 26-28:e mars i
Bromma Stockholm. Temat för dagarna är en kombination av inspiration och kreativitet med Pivot Point
och Robin Werner samt en återkoppling till föregående års tema om stresshantering & kommunikation
med Amanda Thunberg.

Kursverksamhet
Under 2019 har följande kurser genomförts:

• Robin Werner, make-up kurs 8 feb 2019 på Nacka Praktiska gymnasiet med 22 deltagare. Robin
Werner visade praktiskt en Avante Garde makeup och gav oss många bra tips på
makeup-tekniker.

• Riksutbildningsdagar, 22-23:e mars i Stockholm med fokus på stress & återhämtning.
• Kinderägg, 6-8 september på Burgårdens gymnasium i Göteborg. med 28 deltagare.

Helgen startade med fredagens djupgående färgkurs med Hairucations Camilla Rörstrand där
grundläggande färglära fick livas praktiskt och vi fick en fördjupning inom dagens färglära.
Därefter fanns tid för frågor med Staffan Westman från SFF. Lördagen ägnades åt trender,
skötsel och stylingtips för etniskt hår med Deshimona Nathanael från My sisters hair. Deshimona
hade med modell som hon klippte och visade olika stylingar. Nina Martin hade på eftermiddagen
samlat alla stylistlärare och pratade Makeup med inriktning på pedagogik. Söndagen spendendes
med genomgång och revidering av tävlingsregler samt demo och eget praktiskt arbete på docka
med hair Sweden.

Samarbeten och nätverkande

Ordförande har som representant för SFLF blev injuden att delta i ett uppstartsmöte den 24oktober2019.
Mötet syftade till att diskutera samarbete inom branschen och eftergymnasial yrkeshögskola hos
Frisörföretagarna. Övriga deltagare var bl.a representanter från Handels, privata skolaktörer och
gymnasiala skolor. Ett första möte som var mycket uppskattat och viktigt för att få till ett bra samarbete i
vår bransch. Tanken är att vi får flera skolor över landet som väljer att söka Yrkeshögskola via MYh
hösten 2020. Ett uppföljningsmöte är planerat till januari 2020.

Ordförande har även representerat och deltagit i Västerås på en två dagars konferens, 28-29 oktober 2019
som Skolverket, MYh och UHR höll i; Kvalite i Yrkesutbildning. Två mycket givande dagar där
representanter från både sverige och EU deltog. Det satsas stort på Yrkesutbildningar runt om i Europa de
kommande åren framöver, då samtliga EU länder redan har eller kommer att få brist i dessa yrken. Viktigt
att vi är med och att vi deltar i utvecklingen i vår bransch. Brev gick ut till alla medlemmar med en
sammanfattning från dessa båda tillfällen från ordförande i oktober 2019.

Tävlingsverksamheten
2019 års regionstävlingar hölls runt om i landet på skolorna och alla var genomförda under Januari
månad.



Skol-SM/ Pivot Point Cup hölls 27 mars 2019 och anordnades av Almåsgymnasiet i Borås tillsammans
med stöd från Hair Sweden samt tävlingsansvariga på SFLF. Med Pivot Point som huvudsponsor vart det
en lyckad och inspirerande tävlingsdag med alla tävlande elever, engagerade lärare och anhöriga i
publiken.

1 samband med Kinderäggdagama i Göteborg 8september2019 hölls tävlingsseminariet tillsammans med
Roger Svensson från Hair Sweden. Tävlingsreglema gicks igenom och revidendes. Vi tittade även på
olika moment samt arbetade hands-on.
Rutinema för tävlingsverksamheten uppdaterades och de två tävlingsansvariga på SFLF meddelade att de
ansvariga i föreningen inte kommer att hålla i eller anordna några skoltävlingar framöver. SFLF kommer
att anordna det årliga tävlingsseminariet och finns med som stöd och sammanställer information som
läggs ut via SFLFs hemsida. Praktiska Gymnasiet i Västerås kommer att anordna Skol SMf Pivot Point
Cup 2020 och tävlingen kommer att äga mm under april 2020.

Gratulationer
De medlemmar som fyllt jämt från 50 år och uppåt, samt de som fyllt 60,65,70, 80 uppvaktades vid 2018
års riks utbildningsdagar.

Kontaktskapande nätverk
Styrelsen närvarande på Årets Frisör ‘Highlight on Tour’ den 20 till 21 september 2019. SFLF hade ett
utställningsbord med information om SFLF som rörening och vad den gör för våra medlemmar. Styrelsen
hade även blivit inbjudna att delta på mässans expenfomm tillsammans med Stena Recykling, Handels,
Skattemyndingheten, Ekobrottsmyndigheten, ARN mil.

Hemsidan
Hemsidan uppdateras löpande med ny information om kurser, tävlingar och medlemsbrev. Även material
under flikama “pedagogiskt material” och “erbjudanden” uppdateras när nytt material inkommer.
Annonsörer på hemsidan har under året varit: D&D förlag, Maria Nila, Smart stylingträning, Pivot
PoinuHkologi, Gocciani, Headbrands, Nail Systems AB och Mist Stockholm.

Styrelsens tack

Styrelsen tackar för förtroendet under 2019 och hoppas på ett givande 2020.
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RESULTATRÄKNING

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Medlemsavgifter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Rörelsekostnader
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Årets resultat

94 400
53 300

440 504
588 204

-498 393
-83 561

-581 954

6 250

6 250

6 250

6 250

94 000
48 190

233 035
375 225

-357 625
-61 711

-419 336

-44 111

-44 111

-44 111

-44 111

2019-01-01 2018-01-01
2019-12-31 2018-12-31
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

2 –
17 244
17 244

17 244

–
–

137 675
137 675

137 675

154 919

17 244
–

17 244

17 244

5 000
5 000

123 375
123 375

128 375

145 619

2019-12-31 2018-12-31

1
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

139 620
6 250

145 870

9 050

9 050

154 920

183 731
-44 111

139 620

6 000

6 000

145 620

2019-12-31 2018-12-31
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Redovisningsprinciper

Andelar i koncernföretag

Ingela  Hoflund
Ledamot

Jeanette Janson Vaardahl
Kassör

Victoria Randli
Styrelseordförande

Susanne Holmbom
Revisor

2019-12-31

17 244

–
17 244

17 244

2018-12-31

–

17 244
17 244

17 244

1

2

Not

Enligt BFNAR 2016:10
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Not

Ingående anskaffningsvärden
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp
Utgående anskaffningsvärden

Redovisat värde

UNDERSKRIFTER

Stockholm 

Lisa Svanström
Ledamot

Therese  von Wirèn
Sekreterare

Britt-Mari Jagedal
Vice ordförande

Vår revisionsberättelse har lämnats 

Ulf Hansfeldt
Revisor


