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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

 

Verksamheten 

 

Arbete bedrivs huvudsakligen inom tre verksamhetsområden: 

 

– främja samarbete inom akademin, entreprenörskap och kultur 

– främja ökad näringslivets konkurrenskraft 

– deltagandet i samhällsdebatten kring utländskföddas bidrag i Sveriges näringsliv 

 

APUs mål är att: 

 

– bidra till ökad hållbar utveckling i det svenska samhället 

– stärka position av BiH diasporan i Sverige 

– bidra till ökad hållbar utveckling i hemlandet 

– att vara ambassadörer och förebild för Bosnien-Hercegovinas minoritet i Sverige och EU 

 

APU Network är en rörelse – ett socialt nätverk med fokus på resultat – där alla jobbar som volontärer. 

 

Strukturellt består APU Network av en styrelse med sju ledamöter samt alla medlemmar som jobbar i 

projektform. Styrelsens roll är att arbeta med långsiktiga strategiska frågor och utvecklingen av nätverket 

samt att ge stöd i samtliga projekt till alla de aktiva medlemmarna. 

 

APU Network är registrerade som ideell förening och har organisationsnummer. 

 

APU arbete i Sverige 

 

Framgång och skapande av en positiv bild av Bosnier i Sverige, en av de minoritetsgrupper med högst 

sysselsättningsgrad i landet fortsätter i samma andan i detta år. En bred kännedom och kunskap om Bosnien 

och Hercegovina ökar i Sverige och fler och fler besöker landet, skapar kontakter och initierar nätverk.  

Detta är några exempel hur APU Network föreningen genom eget engagemang och aktiviteter bidrar till att 

det byggs nya broar och utvecklas de redan byggda relationer mellan våra länder. 

 

Under det gångna har dessa broar blivit starkare samt som antal APU medlamar har dubblerats och ökar 

ständigt. APU:s mål är att fortsätter växa och främja skapandet av nätverksyta och utbyte både i Sverige och 

Bosnien och Hercegovina. Dessutom bidra till ömsesidig samhällsnytta samt hållbar utveckling i båda våra 

länder och Europa. 

 

Idag ställs det nya mångkulturella Sverige inför många utmaningar inom integrations politik, den politiska 

situationen i världen, klimatförändringar. APU Network är övertygad om att alla utmaningar som ett 

mångkulturellt land ställs inför endast kan överbyggas genom öppenhet, tolerans och demokrati. Särskilt 

viktig roll för att överbygga problem och etniska motsättningar har invandrargrupper med erfarenhet av 

mångkultur och integration. APU Network vill vara en förebild, en tillgång för Sverige, inte enbart genom 

vårt arbete men också genom vår erfarenhet och kunskap. 
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APU arbete i Bosnien-Hercegovina 

 

APU Network har valt en annan väg för samarbete med Bosnien-Hercegovina genom att vi erbjuder 

möjligheter och lösningar som leder till långsiktiga förbättringar i samhället. Informations- och 

erfarenhetsutbyte, olika mentorsskapsformer, kunskapsöverföring, nätverksskapande aktiviteter är några 

exempel av vårt sätt att bidra till skapandet av förutsättningar för långsiktig hållbar utveckling i Bosnia och 

Hercegovina. 

 

APU Network vill agera som brobyggare mellan potentiella samarbetspartners i Bosnien-Hercegovina och i 

Sverige. Våra medlemmar har olika yrkesprofiler och har ett brett kontaktnät i Sverige vilket öppnar upp för 

samarbete och nätverksbyggande. 

 

Syftet är att med vår kunskap, erfarenheter och kontaktnät bidra till ett starkare Bosnien-Hercegovina samt 

stödja landets integration i Europeiska unionen.  

  

 

Flerårsjämförelse*       

       

  2017 2016 2015 2014 2013 

Nettoomsättning  529 629 535 293 376 612 871 921  

Res. efter finansiella poster  59 561 107 087 5 780 7 812  

Balansomslutning  260 746 222 833 129 385 220 739  

Soliditet (%)  100,00 90,28 72,72 40,01  
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 

APU (UT) BILDNING* 
*Inom grenen utbildning jobbar vi med folkbildning  
 

 

APU Mentorer delar kunskaper och bidrar till en bättre integration i Sverige 

 

APU Network deltar i Järfalla kommuns mentorsprogram med sju mentorer. Under 2017 har samarbetet 

resulterat i kanonfint projekt inom ramen av mentorsprogrammet. Syftet är att matcha nykomna flyktingar 

från olika världsdelar med en mentor och på detta sätt underlätta introduktionen till alla institutioner i 

Sverige men framförallt få dessa adepter att börja arbeta eller få praktikplats. Mentorsuppdraget går ut på att 

vägleda, stödja och inspirera adepten i form av gruppträffar och individuella samtal till en smidig väg ut till 

arbetsmarknaden. Armin Hadzic, koordinator APU mentorer har beskrivit sin framgångsberättelse inom 

ramen för mentorsprogrammet som lyckades hela vägen (https://lnkd.in/e_X5NCJ). Andra adepter är på väg 

till ett nytt jobb eller praktik samtidigt som nya möjligheter till samarbete har öppnats. 

Deltagandet i mentorsprogrammet ger oss inte bara möjlighet att bidra på individnivå utan till samhället i 

stort. Mentorskap är bra erfarenhet för de som vill göra skillnad och vi vill uppmana alla APU medlemmar 

att testa på mentorskap. Patrik Vuorio, Järfälla kommuns projektledare lyfter speciellt fram den unika 

förmågan hos APU’s mentorer och deras förståelse, empatisk förmåga och liknande historier har i stor 

utsträckning påverkat alla deras adepter och gett  de värdefulla kunskaper och färdigheter. APUs insats är 

väldigt mycket uppskattat av Järfalla Kommun. Under 2017 har följande personer engagerat sig i 

mentorsprogrammet: Emina Pasic, Armin Hadzic, Vernesa Cutuk, Vesna Fatic, Ajdin Pasic, Emir 

Dizdarevic i Nedim Tatar t o m 31 august ersätts av Rijad Ilijazagic. 

För att stärka mentorskapstänk inom APU har vi informerat om olika projekt inom Järfälla kommun genom 

fb och taggat gruppen Järfälla integration (http://bit.ly/2j6PvOt) och Järfälla kompisar 

(http://bit.ly/2znG2bR) som innehåller information om programmet samt APU medlemmar har möjligheter 

att se hur just de skulle kunna bidra. 

https://www.jarfalla.se/kommun-och-politik/integration/samverkansplattform/civilsamhalle/mentor.html 

 

 

APU Network i samarbete med KTH skapar nya möjligheter för studenter i Bosnien och Hercegovina  

 

APU Network i samarbete med Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm har bidragit att KTH:s 

superdator doneras till Elektrotekniska högskolan (EH) i Sarajevo. APU Network genom nätverkandet och 

kontakter utvecklade projektet från iden av informationen att KTH har möjligheten att donera den 

superdatorn tills denna installerades på EH i Sarajevo. Projektet delades upp i två etapper. Den första etapp 

omfattade en fortbildning för två ingenjörer från Elektrotekniska högskolan i Sarajevo till Stockholms KTH. 

Den andra avser planering och genomförandet av transport, administrativa processen med tullen i Sverige 

och Bosnien och Hercegovina. Enligt definitionen är en superdator en dator som kan bearbeta enorma 

mängder av information på kort tid och kostar mer än 10 miljoner dollar. Förutom på Elektrotekniska 

högskolan (EH) i Sarajevo kommer den här datorn att användas i forskning och ska vara tillgänglig för 

andra skolor i Bosnien och Hercegovina. 

Bosnien och Hercegovinas ambassad i Stockholm och ambassadören Vesna Cuzic och det bosniska 

departementet för mänskliga rättigheter och flyktingar har stöttat och bidragit genomförandet av projektet. 

Dessutom är det viktigt att nämna APU medlemsföretagen som hjälpte till i realiseringen av detta projekt är  
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Plivit Trade, Aner Trans, BR Verkstad, Aqua Dental, Soluzions och samarbetspartner Stockholms Kungliga 

Tekniska Högskolan. 

Från mitten av oktober börjar studenter från högskolan i Sarajevo att använda datorn i deras praktiska 

utbildning och det är viktigt att påpeka att den här datorn är tio gånger bättre och snabbare än vad 

universitetet tidigare haft. APU Networks projektledare för detta pilotprojekt var Irfan Koldžo och i 

arbetsgruppen deltog APU medlem Darko Krsek samt Dejan Vitlacil och professor Novica Nosic från 

Elektrotekniska högskolan i Sarajevo. 

 

APU Pahuljas instruktörer certifierades i steg 1 

 

APU Pahuljas skidinstruktörer har i år genomgått en sjudagars instruktörsutbildning och är nu certifierade 

skidinstruktörer, ännu mer rustade för att stödja andra APU medlemmar och vänner att lära och 

vidareutveckla sina skidåkningsfärdigheter. Det är ett glatt besked att allt fler hittar till APU Pahulja. Fler 

gäster sätter också krav på att hålla god kvalitet i skidskolan. Därför har vi i APU Network beslutat att 

investera i en instruktörskurs med certifiering för våra skidinstruktörer. Det är en speciell känsla att 

tillsammans med andra APU medlemmar komma samman kring skidåkningen som vi alla älskar, att åka 

men också att lära ut till andra. Kursen ger oss möjligheten att vara bättre instruktörer och kvalitetsäkrar vårt 

arbete samt har vi haft jättekul tillsammans. Med vår fokus på kvalitet, barn, ungdomar och familjer är vårt 

mål att ge alla som kommer en oförglömlig vintersemester. 

APU Pahulja, en av APU Networks socialt och ekonomiskt hållbara aktiviteter, jobbar för att ge möjlighet 

för barn, ungdomar och vuxna att lära sig och vidareutveckla sina skidfärdigheter. Allt detta i anslutning till 

en sjudagars event som i kombination med daglig skidskola får APU medlemmar och vänner kommer 

samman i en sportslig gemenskap. Följande APU medlemmar har  certifierats: Haris Bajramovic, Lejla 

Bajramovic, Fuad Solakovic, Anes Solakovic, Amar Solakovic, Bariz Becic, Amir Kadic, Mirza Cutuk, 

Amar Pasic, Semko Redzic, Dino Andonov, Din Koldzo under ledning av kursledaren Daniel Gercia.  

Grattis APU Skidinstruktörer! 

 

Modersmål och flerspråkighet, en nyckel till bättre förståelse 

 

Rätten till utbildning och modersmål är en av grundläggande mänskliga rättigheter. I det syftet och i 

enlighet med UNESCO:s beslut i början på 2000.talet, uppmärksammar organisationer och individer runt 

om i världen den internationella modersmålsdagen. Genom denna föreläsning har även APU Network 

anslutits till att uppmärksamma denna dag. Den 21 februari uppmärksammas den internationella 

modersmålsdagen.av APU Network  i samarbete med NBV och Språkinstitutet i Sarajevo, Bosnisk-

Hercegovinska riksförbund (BHRF), Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund (BHKRF), 

Bosniskhercegovinsk-Svenska Kvinnoförbundet i Sverige (BHSKF) med gästerna från Bosniakiska 

Islamiska Samfundet (BIS). 

Under 2017 organiserades flera inspirerande utbildningskonferenser, kulturprogram och 

Cirkelledarutbildningen samt studiecirklar med modersmål och flerspråkighet i fokus. Föreläsningen är bara 

en av rad aktiviteter avseende långsiktig utlärning av modersmålet inom APU Network.  

 APU Lär och Lek på Bosniska verksamhet under 2017 

 

Bra kunskaper i modersmålet är en viktig faktor i att lära sig nya språk. Det stärker barns självkänsla att 

känna sig hemma i de språk de har i sin vardag idag och de som de kommer att lära sig i framtiden. APU 

sektion Lek och lär på bosniska har enligt planen bedrivit sin verksamhet i samarbete med Sensus. Sektion 

har arbetat löpande under hela året med målet att ge en positiv plattform för barnen med sitt modersmål i 

möte med kreativa pedagoger som uppmanar till lärande genom lek.  
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Demokrati och mänskliga rättigheter 

 

25 år av Bosnien och Hercegovinas självständighet och APU Networks 10års jubileum 

 

Den 25 februari 2017 uppmärksammade APU Network  25 år av Bosnien och Hercegovinas självständighet 

samt 10års APU Networks jubileum . Firandet ägde rum på Stockholm City Conference Center (Norra 

Latin) i Stockholm. APU Network hade äran att välkomna ca 240 gäster från olika delar av Sverige.  

Den bosniska ambassadören Vesna Cuzic framförde en hälsning och uppmärksammade det goda samarbetet 

med APU Network och ambassaden. Vernisa Rejhan, ordförande APU Network hälsade och välkomnade 

gästerna. Temat för denna gång valdes uppmärksamma vikten av nätverk mellan bosniensvenskar i Sverige 

och lokalsamhället i hemlandet för att stärka varandra och bidra till positiv utveckling i Bosnien och 

Hercegovina. Syftet var att inspirera åhörarna till nytänkande och handling för att skapa möjligheter till ökat 

samarbete mellan BiH och Sverige, samt belysa att individuella åtgärder kan leda till positiva förändringar i 

ett större perspektiv. Idén var att föreläsarna genom sina berättelser delar med sig sina egna erfarenheter om 

hur de hade lyckats inom sina verksamhetsområden. Med utvalda temaområden berördes några av följande 

aspekter: hur förverkligas en idé i BiH (från tänkande till handling), hur man står emot motgångarna samt 

vägen till en hållbar utveckling och vad är det viktigt att tänka på för att uppnå framgång. 

 

De inbjudna program gäster var Negra Efendic- Journalist och pristagare av Stora Journalistpriset 2016 i 

katergorin ”Årets berättare”; Edin Dzemat- Kapten för svenska kocklandslaget och vinnare av Kockarnas 

kamp 2016; Stjepan Kljuic- politiker ,journalist, förfatare, medlem i  första presidentrådet i Bosnien och 

Hercegovina; ,Jasmila Zbanic- Filmregisör från Bosnien och Hercegovina som tilldelats priset Guldbjörnen 

på Filmfestivalen i Berlin; Goran Kapetanovic- en bosnisk-svensk manusförfattare, regissör och adjunkt vid 

Teaterhögskolan i Malmö, vinnare av Guldbaggen för bästa regi  är utbildad vid Stockholm konstnärliga 

högskola och har regisserat kortfilmer som Flykting 532 (2015), Kiruna-Kigali (2012), En familj (2004), 

Eko (2004)och långfilmer som Min Faster in Sarajevo (2016) och Krig (2017). 

Kvällens underhållning bjöd på minikonsert av unga musiktalang Larisa Cohs som slagit igenom både i 

Sverige och Bosnien-Hercegovina och även levande musik med bandet ” Ritam Srca”. I år delade APU 

Network priset för arbete och utmärkelse i samband med 10 års APU Networks Jubileum.  

 

 

Minnesstund för Srebrenica  

 

I år organiserade APU Network föreningen i samarbetet med Bosnien och Hercegovinas ambassaden, BH 

Ungdomsförbund, Bosniska Islamiska Församlingen och en rad organisationer minnesstund för folkmordet i 

Srebrenica för att minnas alla de oskyldiga människor som blev mördade. Årsdagen när genomfördes 

genocid mot barn, ungdomar, kvinnor och man, äldre i Srebrenica enklaven.Syftet är att hedra offren och 

påminna om den hemska händelsen som skett mitt i Europa under 90 -talet samt lyfta fram vikten av fortsatt 

arbete med demokratiska processer i Bosnien och Hercegovina och slå till ytterligare ett slag för jämlikhet 

för alla dess medborgare, oavsett bakgrund och för att skapa ett samhälle som präglas av tolerans och 

respekt för mänskliga rättigheter. 

Minnesceremonin ägde rum på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm. Den 11 juli för 22 år sedan mördades 

8372 bosniakiska pojkar och män, under loppet av tre dygn. Bland de 71 offer som begravs idag finns den 

14-årige Senad. Idag skulle Senad ha varit 36 år gammal. Minnesstunden är ett led i vårt kontinuerliga 

arbete för demokratiska principer och tolerans, såväl i Bosnien som i Sverige. Det är också en påminnelse  
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om nationalismens yttersta konsekvenser, desto viktigare i en tid där främlingsfientlighet vinner mark och 

det offentliga samtalet hårdnar. 

Talarna var Lejla Cengic, taleskvinna Bosnian and Herzegovina’s Institute for Missing Persons, Gordana 

Katana, journalist på Oslobodjenje  -Bosnien och Hercegovinas oberoende tidning, Anders Bengtsson, 

ExPo. Ceremonin avslutades med att alla närvarande lade en vit lilja i vattnet vid Nybroviken. 

 

Firandet av Bosnien och Hercegovinas Nationaldag den 25 november 

 

I år arrangerades ännu ett firande av den 25 november, Bosnien & Hercegovinas nationaldag. Eventet 

anordnades av APU Network tillsammans med Bosnien & Hercegovinas förening Neretva. Denna stora dag 

firades i Restaurang Grammofon på Upplandsgatan vid Odenplan där ca 60-tal gäster närvarade. 

Lördagskvällen var fylld med glada gäster och trevligt sällskap där det bjöds på frågesport, lotteri, god 

middag, trevlig musik och även dans. Kvällens programledare var Selma Rezagic, medlem i APU Youth 

sektionen, som tillsammans med Emina Pasic, APU ordförande, inledde kvällen med ett varmt välkomnande 

till alla gäster och även vackra dikter om Bosnien & Hercegovina skrivna av författarna Enes Kisevic och 

Branko Copic. 

Emina berättade om Bosnien & Hercegovinas nationaldags historik och betydelse samt överblickade kort 

syfte och vision om APU Network föreningen. Hamid Alic presenterade aktiviteter inom Bosnien & 

Hercegovinas förening  Neretva.    Inledningen följdes sedan av en trevlig middagsbuffé med 

Mediterranskt tema. Kvällen fortsatte med en frågesport inom områdena kultur, musik och film med temat 

”dina kunskaper om Bosnien & Hercegovina” där det delades ut priser till de tre personer som fick flest rätt 

på frågorna. Efter frågesporten sålde deltagare från APU Youth lotterier vid borden där sedan 23 personer 

utsågs som vinnare och fick presenter. När samtliga presenter delades ut var det dags för musik då kvällens 

DJ Dino Mujkanovic, APU Youth medlem, tog över och spelade hits och klassiker från Bosnien & 

Hercegovina vilket fick gästerna att ta sig till dansgolvet. 

APU Network och APUs ungdomssektion APU Youth, vill tillsammans med Bosnien & Hercegovina 

föreningen Neretva, passade på att tacka alla gäster, deltagare och medlemmar som bidrog till ett trevligt 

firande av Bosnien & Hercegovinas nationaldag. Det blev en mycket speciell och trevlig kväll i musikens 

och kulturens tecken, med stort fokus på positiva saker i Bosnien Hercegovina. 

 

 

APU ENTREPRENÖRSKAP  
 

Några av viktigare aktiviteter genomförda inom APU Entreprenörskaps fokusområde: 

Den bosnisksvenska diasporan har all möjlighet att främja handeln med Bosnien och Hercegovina 

Handel och investeringar är frågor som både APU och Svenska ambassaden i Sarajevo prioriterar väldigt 

högt. Vi har ett delat intresse i att främja Bosnien-Hercegovinas ekonomiska utveckling med aktivt stöd från 

diasporan.I den andan arrangerades det första rundabordssamtalet den 5 december 2017 i Sarajevo där 

svensk-bosniska entreprenörer fick träffa varandra, lyssna på föredrag och även presentera sig för lokala 

företagare. 

H.E. Anders Hagelberg, Sveriges ambassadör i BH tillsammans med Emina Pasic, ordförande APU 

Network, Alen Musaefendic, Vernisa Rajhan, Danijel Draskovic, APU medlemmar samt representanter för 

flera APU Entreprenörer deltog på rundabordssamtalet som leddes av APU ordförande. H.E. Anders 

Hagelberg betonade vikten av BiH-diasporan i Sverige och APU-nätverket som överbryggar klyftan mellan 

våra två länder och bidrar till att stärka handel och investeringar. Dessutom lyftes vikten av jämställdhet och 

hur ett jämställt samhälle kan stärka konkurrenskraften.  
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Flera företag som drivs av svenskar med familjebakgrund i Bosnien och Hercegovina har etablerat sig i 

Bosnien och Hercegovina och har med sig erfarenheter från svensk industri och svenska marknader. 

Svenska-BiH-företagare och företag inom områden som livsmedelsförädling och jordbruk, tillverkning, 

metallgjutning, IT- och digitaliseringstjänster, marknadsanalys samt innovation har anpassat sig för BiH-

marknaden. Svenska-BiH-företagen gynnas ofta av kunskaper och nätverk mellan gränserna och bidrar till 

den ekonomiska utvecklingen i både Sverige och Bosnien och Hercegovina. Svenska-BiH-företag är ofta en 

drivkraft för handeln mellan Sverige och Bosnien och Hercegovina och kan underlätta för investeringar och 

sysselsättning i både Bosnien och Hercegovina och Sverige. Nätverk bland personer med starka band mellan 

våra länder, inte minst APU Network, har öppnat nya möjligheter och kontakter för företagare och företag 

utan föregående närvaro och kunskap om BH marknaden. 

Samtalen var mångfacetterade och lärdomarna många. På makronivå kunde nationalekonomiprofessor 

Adnan Efendic konstatera att diasporans ekonomiska roll hittills har varit betydande. Dock har den främst 

bestått av remitteringar, d.v.s. kontanter som till 80 procent använts till konsumtion. Investeringarna från 

diasporan gör för närvarande inget större avtryck i landets BNP, då dessa oftast utgörs av byggen av privata 

bostäder och hus. De företag som startats har varit små. Både diasporan som ekonomisk aktör och Bosnien-

Hercegovina som investeringsland har en mycket större potential än så. 

Näringspolitiske experten Alen Musaefendic höll ett framtidsinriktat föredrag. Hur kan vi på ett systematiskt 

sätt mobilisera de finansiella muskler som diasporan onekligen har? Vad kan Diasporan 2.0 göra för 

Bosnien-Hercegovina 2.0? Remitteringarna kommer med stor sannolikhet att minska över tid. Hur ska vi gå 

tillväga för att omvandla remitteringar till investeringar som kommer andra generationer till del? 

Musaefendic poängterade det lokala arbetet. Företagare och tjänstemän på plats kan terrängen bäst, de 

arbetar snabbt och förfogar ofta över de incitament med vilka investeringar kan lockas. Som 

framtidsbranscher lyfte Musaefendic fram grön energi, it- och managementkonsulting, turism och kultur. 

Amir Coralic, Svenska Handelskammaren i Sarajevo hade i sin presentation konkreta exempel på 

potentialen och utmaningarna, ofta i en och samma bransch. Den bosniska byggindustrin är internationellt 

konkurrenskraftig, där bosniska företag erbjuder kompletta bygglösningar även i Sverige. Det handlar om 

avancerade byggen som kräver arkitektonisk och byggteknisk kompetens i världsklass. Problemet är att få 

arbetstillstånd. Då BH inte är medlem i EU får bosniska arbetare inte stanna längre än tre månader i taget. 

Det är ett stort problem i projekt som sträcker sig över långa tidsperioder. 

Arbetstillstånd är ett problem även lokalt i BH. Administrationen kopplad till företagande präglas av krångel 

och långa ledtider. Däremot är det inte så farligt som en del föreställer sig. Entreprenörerna i Sarajevo var 

ense om att företagande i Bosnien lönar sig, och att det initiala motståndet är värt mödan. Potentialen är helt 

enkelt för stor för att låta bli. Det går väldigt bra för Plivit Trade, för att ta ett exempel. Företaget är i en 

ständig expansionsfas och på jakt efter investeringar för att möta den ökade efterfrågan, enligt 

representanten Sead Katana. Att applicera svenska affärsnormer, svensk kunskap och svensk ledarskapsstil i 

BH är en affärsmöjlighet som flera företag vid rundabordssamtalet på olika sätt nyttjar. Softhouse och 

SEEBA hjälper företag att växa genom ökad professionalisering, smartare processer och ökad digitalisering. 

Rundabordssamtalet och de anslutande evenemangen har fått medial spridning i Bosnien och Hercegovina 

genom nationella pressen och tv BHRT. 

Syftet med rundabordet var att kartlägga befintliga åtgärder och initiativ för svenskt-bih-företagens bidrag 

till den ekonomiska utvecklingen i Bosnien och Hercegovina och att lära sig av erfarenheterna av sådana 

företag i Bosnien och Hercegovina som drivkraft för handeln mellan våra två länder. Det är tänkt att 

samtalet ska vara den första fasen i en process som senare också ska komma att involvera andra intressenter, 

inklusive regeringen och myndigheter i Bosnien och Hercegovina. APU Network föreningen är en ideell 

plattform som är inrättad för att främja ett förstärkt samarbete mellan medborgarna, företagen, institutioner i 

Sverige och i Bosnien och Hercegovina på områden som utbildning, entreprenörskap, kultur och sport.  

Den bosnisksvenska diasporan har all möjlighet att främja handeln med BH. APU-network ska dra sitt strå  
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till stacken och uppmanar alla medlemmar som vill investera och handla med BH att ansluta sig till vår 

strävan. Låt oss göra Bosnien till ett föregångsland där energin är grön, fasaderna nya, ambitionerna stora, 

människorna förenade och optimismen överallt! 

 

 

Planering för APU Plattformen for Entreprenörer 

 

Under 2017 fortsättes med planering av fortsätta utvecklingen av en digital plattform för APU Entreprenörer 

som kommer att tillgodose de behoven som lyftes fram tidigare under året.  Ett arbete med att fånga in 

behov och ytterligare intresse, samt resurser för att fortsätta bygga denna plattform genomfördes i år.  Det 

första betaversion av applikationen togs fram och testades i projektgruppen dock konstaterade att det behövs 

vidare utveckling så att den första versionen skulle kunna testas i bredare APU Entreprenörsgruppen.  

 

Samarbete med SAS för undersökning av bosniensvenskens flygvanor 

 

I oktober 2017 presenterade flygbolaget Scandinavian Airlines SAS sin plan för nya flyglinjer under 2018. 

Bland dem finns även Sarajevo som nytt resmål från Köpenhamn som avreseort. Därmed vill SAS tacka 

APU Network för goda inspel i förra årets initiativ och analys av bosniensvenskarnas flygresevanor som har 

varit till nytta som del av beslutsunderlag som har lett till beslutet att börja flyga till Sarajevo. 

Förra året initierade tre APU medlemmar och dåvarande SAS anställda, Vernisa Rejhan, Adis Ganovic och 

Sead Omeragic, en analys kring bosniensvenskarnas flygresevanor mellan Sverige och BiH. Utifrån 

möjligheten de såg att påverka på sin arbetsplats och med insyn i behoven av bättre infrastruktur mellan BiH 

och Sverige, ville de visa på potential för en ny marknad för SAS. 

Projektet utredde förutsättningar och tog fram underlag som låg till grund för att SAS skulle kunna fatta 

beslut om att starta en flyglinje till Sarajevo. I projektet identifierades de konkreta flygbehoven bland 

bosniensvenskarna och genomfördes en enkät i samarbete med SAS som skickades ut till alla medlemmar. 

Flera APU medlemmar var involverade i framtagning av rätt frågor i enkäten som slutligen 

kvalitetssäkrades av SAS kommunikationsavdelning. Enkäten gick viralt och resulterade i ca 2000 svar 

vilket var mycket positivt med så stort engagemang bland APU medlemmar. 

SAS kommer att flyga under 2018 påsk till september från Köpenhamn till Sarajevo. Fram till dess kommer 

APU Network att, där så behoven finns, verka för att det blir så bra samarbete som möjligt mellan SAS och 

intressenter i Bosnien och Hercegovina. Medan Adis Ganovic aktivt jobbar för fortsatt samarbete i frågan 

med SAS, har Vernisa Rejhan, som numera bor i Sarajevo, träffat ministern för trafik och kommunikationer, 

Ismir Jusko, för att verka för ett bra införande av flyglinjen. 

Både ministern och flygplatsledningen i Sarajevo har visat stort intresse och vilja för ett gemensamt 

samarbete. Det är glädjande för oss att se en öppenhet från allas håll att agera för slutanvändaren som ju är 

vi som flyger mellan Sverige och Bosnien och Hercegovina. Detta är ytterligare ett exempel hur vi som 

lobby kan påverka utveckling i viktiga frågor bpåde för Sverige och Bosnien och Hercegovina och även hur 

du som APU medlem kan bidra till framtidsutveckling både i Sverige ovh Bosnien och Hercegovina. APU 

Network ställer sig därmed till förfogande för att bidra till stärkta bosniensvenska relationer där en bra 

infrastruktur är en viktig förutsättning. Samarbetet kommer att vidareutvecklas i närtid och vi återkommer 

förstås med mer information. 
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APU KULTUR   
 

Allteater 

 

Allteater, en gemensam satsning av APU Network föreningen och Bosnisk-hercegovinska föreningen 

Neretva med syftet att arrangera högkvalitativa teaterföreställningar i Stockholm. Föreningen finansieras av 

medlemsavgifter av sina medlemmar och intäkterna från biljetter. Inga anställda, alla arbetar frivilligt i 

föreningen. Allteatern är medlem i Riksteater och som sådan deltar i aktiviteter som Riksteatern organiserar, 

dvs. möten, utbildningar osv, samt arrangerar föreställningar som produceras och/eller förmedlas av 

Riksteater. 

 

Föreningen samarbetar även med andra Riksteaterföreningar på lokal och nationell nivå, och har mål att 

arrangera föreställningar i samarbetet med andra bosnisk-hercegovinska föreningar där finns ett gemensamt 

intresse. Föreningen delar information om kommande föreställningar genom olika sociala nätverk, genom 

Neretvas- och APU Nätverks webbsidor och andra lokala medier.  Det finns en plan förr att etablera 

kontakt och nyttjar de erbjudna tjänster och kompetens av marknadsföringsavdelning på Riksteater. 

 

Följande teaterföreställning och konsert har arrangerats i år: 

Skönheten och odjuret (Ljepotica i Zvjer) 

Den 29 april 2017 välkomnade  APU Networkföreningen  , Alteatern och Bosnisk-Hercegovinska 

föreningen Neretva tillsammans med Södra Teatern i Stockholm Dockteatern från Mostar och 

föreställningen om den undersköna Belle och Odjuret i deras kamp för den kärlek som är djupare än vad 

ögat kan se. 

Skönheten & Odjuret är en musikal som bygger på den kända Disneyfilmen från 1991 med samma namn. 

Men verket har betydligt äldre rötter än så. Verket bygger på en fransk novell från 1764 skriven av Jeanne- 

Marie Leprince de Beaumont. I handlingen får vi träffa skönheten i form av Belle som är en vacker men lite 

udda flicka som inte riktigt känner sig hemma i sin by. Vi får även träffa en vacker prins som genom sitt 

själviska handlande och sin oförmåga att se inre skönhet, blivit förvandlad till ett hemskt odjur. 

Förbannelsen kan endast brytas om han kan lära sig att älska någon annan och få kärleken besvarad. 

Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuves mer än 250 år gamla verk Skönheten och odjuret berättar om 

kärleken som omvandlar och människans dubbla natur. Kärleken som skakar om och förändrar livet för de 

som älskar och de som behöver kärlek. Skönheten och Odjuret är sagan om behovet och önskan hos alla 

mänskliga själar att vara lyckliga. Den äkta skönheten finns i människan i den ofattbara skönheten som 

gömmer sig i dennes själ. 

 

Dockteatern i Mostar startade för 63 år sedan och har genom åren vunnit många fina priser både vid 

nationella och internationella dockteaterfestivaler. Bland dem utmärker sig priset för ”Bästa föreställning” 

på den trettonde internationella festivalen Zlatna iskra i Kragujevac. Efter kriget i det forna Jugoslavien har 

teatern gästspelat på många platser runt om i världen och nu har turen äntligen kommit till Sverige. 

 

Balkanspionen i Sarajevo (Balkanski Spijun) 

Den 25 september 2017 i Stockholm välkomnades gästspel från Nationalteatern i Sarajevo av APU Network 

föreningen och Allteatern och Bosnisk-Hercegovinska föreningen Neretva. .Komedin Balkanspionen i 

Sarajevo är teaterversionen av kultfilmen med samma namn av Dušan Kovacevic. En historia om vår 

vardag, global terrorism, nostalgi, skuldkänsla, grundlösa anklagelser och andra problem vi står inför.Pjäsen 

är en satir som framförs av Sarajevo National Theater med Izudin Bajrovic i spetsen. 
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Konsert: Hanka Paldum  

 

Allteatern, APU Network och  Bosnisk-Hercegovinska föreningen Neretva välkomnade Hanka Paldum  

ägde den 23 december 2017 på Kulturhuset i Stockholm. Hanka Paldum är en av de mest kända sångarna 

från Bosnien och Hercegovina och anses vara drottningen av den traditionella bosniska musiken Sevdah. 

Efter fler än 20 album, en långfilm och flera tv-serier betraktas Hanka Padum som en av de bästa kvinnliga 

sevdah-artisterna. Hon är otroligt populär i sitt hemland i Bosnien och i resten av före detta Jugoslavien. 

 

Konserten är en del av FeminEast-festivalen och är ett samarbete mellan Kulturhuset Stadsteatern och 

Riksteatern. Arrangör: Riksteaterföreningen Allteatern. Riksteatern fortsätter sin årliga festivalsatsning 

FeminEast med några av de starkaste rösterna från Mellanöstern. Under några dagar fylls flera scener i 

Stockholm med alltifrån klassisk arabisk och persisk musik till Sevdah, Jazz och trance. 
 

 

APU SPORT 
 

APU Runner sprang Vårruset 

 

Även i år sprang flera av APU Runners tjejer sprang Vårruset i Stockholm, ett av flera lopp som våra APU 

motionärer samlas kring runt om i Sverige. Vårruset är ett lopp för alla tjejer - gammal som ung, nyss 

uppstigen ur soffan, som riktigt vältränad. Vårruset är en kul grej med kompisarna, en formkoll eller början 

på nya träningsliv. Springa, jogga eller gå banans fem kilometer i två klasser FunRun och 

Tidtagningsklassen. En inspirerande kväll där APU Runners tjejer sprang i våra APU Network t-shirts. 

Vårrusets huvudsponsor Coop bjöd hela gruppen på en god picknick eftertävlingen.Dagen bjöd på fint väder 

när APU Runners tjejerna samlades att springa årets största tjejlopp i Sverige. Några har sedan tidigare 

sprungit med APU och andra ansluter nu för första gången.”Det vi gillar med Vårruset är att det är 

inkluderande för alla motionärer, oavsett nivån. Helt efter egen ambition och förmåga och fokuset ligger på 

att ha röra på sig och ha kul! Ett stort tack till företaget Intigo Profilering, som ännu en gång hjälpte oss med 

APU Network tryck på våra träningströjor och APU Youth som koordinerade framtagning av tröjorna. 

Ytterligare ett tecken på det fina nätverkandet vi har inom APU Network! 

 

APU Runners sprang Sarajevo halvmaraton 2017 

 

Den 17 september var det återigen dags fören riktig löparfest på Sarajevos gator. Olika lopp efter ålder och 

ambition lockade ca 3000 deltagare på årets ”Run and Love Sarajevo” dagen. Även i år sprang APU 

Network teamet Sarajevo Halvmaraton, det mest utmanande av dagens lopp. Redan i mars annonserade 

APU Network erbjudandet till alla medlemmar att springa loppet tillsammans. För att säkra att löparna är 

väl förberedda har teamet även haft online coaching av NGO Sarajevo Marathon. 

”APU medlemmarna är ju spridda över hela Sverige och även utanför Sveriges gränser och därför ser vi mer 

och mer behovet att skapa välfungerande digitala samarbetsforum. Facebookgruppen där medlemmarna i 

Sverige och i BiH fick online coaching av vår tränare Tomislav Cvitanušic som själv bor i Sarajevo. I år 

bestod team APU Network av Bariz Becic, Amir Kadic, Amra Kadic, Emina Pasic och Vernisa Rejhan, som 

alla sprang halvmaraton.För att stärka APU andan har alla  teammedlemmar fått en  APU träningströja 

som tillverkades och trycktes i Sarajevo. Tack DH Agency för hjälp med tryck och design. Vid intresse, 

kommer denna tröja kunna beställas online för alla APU medlemmar.Med detta har APU Network för andra 

året i rad anslutit sig Sarajevo marathon som ett team. Vi är säkra på att detta bara är början på en rekreativ 

tradition framöver som är ett av initiativen som stärker broarna mellan Sverige och BiH inom sport. 
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Vid intresse att springa tillsammans med APU Network oavsett var du bor, kontakta oss på 

info@apunetwork.net. 

APU Runners sprang Hässelbyloppet 2017  

 

7000 löpare deltog i årets Hässelbyloppet och flera av dessa var APU Runners tjejer och killar vilka sprang 

höstens skönaste mil och landets snabbaste 10 km-lopp! I Hässelbyloppet 10 km springer du en flack och 

inspirerande bana genom Hässelby, Grimsta, Råcksta och Vällingby i nordvästra Stockholm. Vi hade kul 

tillsammans sa flera APU Runners efter loppet. 

 

APU Pahulja 2017 – APU Networks årliga skidevent 

Även i år anordnades av APU Network en oförglömlig vinterglädje fest på Idre Fjäll. Tredje året i rad 

mellan den 23: e och 30:e december 2017 organiserade APU Network en av de mest populära 

vinteraktiviteterna, nämligen Skidresa till Idre. Mer än 270 personer från hela Sverige visade förtroendet för 

våran organisation och duktiga skidinstruktörer återigen. Det var en resa som bjöd på mycket umgänge, 

skratt, skidåkning och olika kvällsaktiviteter. 

APU Pahuljas skidskola som erbjuds varje vinter har engagerade instruktörer som alla gått en 

instruktörsutbildning. De medlemmar som vill ta del av skolan får gå med och delas då in i grupper med 

avseende på tidigare kunskaper och ålder för att undervisningen ska bli så optimal som möjligt. Under 

resans gång får deltagarna byta grupp men även skidinstruktörerna gör bedömningar på egen hand för att se 

om eventuella byten vore lämpligast. Här finns det möjlighet för föräldrarna att känna en trygghet i att deras 

barn lär sig åka säkert, om föräldrarna själva aldrig åkt skidor tidigare. Dessutom har vana skidåkare 

möjlighet att snabbare utveckla sina kunskaper. 

Denna vinter började skidresan med två dagars skidåkning och fortsatte med en gemensam middag som 

följdes av en fest med livemusik. Näst intill varje kväll var en aktivitet anordnad för barn, ungdomar och 

vuxna, och spenderades tillsammans eller separat. Kvällsaktiviteterna bestod av allt från bowling och 

afterski till gemensamma träningsaktiviteter och fester som medlemmarna kunde gå på titt som tätt för att 

umgås och lära känna varandra.  

Aktiviteterna kan se lite olika ut från år till år, men även i år hölls ett tävlingslopp i slutet av resan som 

skidskolan hade anordnat, för alla som ville delta, med utdelning av medaljer och diplom. Resan avslutades 

än en gång med en gemensam och lyckad fest.I år hade APU Pahulja även äran att ha med samt samarbeta 

med BHUF (BiH ungdomsförbund) och APU Youth på resan, vilka anordnade fest och afterski för 

ungdomar över 18 år. Det fanns en ungdomsstuga för unga, ungefär i åldrarna 15-30 år, att bo i. Det gav 

möjlighet för unga att samlas och vara tillsammans samt gav det möjlighet för unga vars anhöriga inte åker 

på skidresor att åka med. 

Varje år tillkommer nya medlemmar och till nästa skidresa hoppas vi att få ha med dig! 

mailto:info@apunetwork.net
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APU YOUTH 

Ungdomssektionen APU Youth vidare utvecklas under 2017 

APU Youth , sektion inom APU Network vars fokus är ungdomar, främst i åldrarna mellan 18 - 30 år, som 

tillsammans vill stärka den bosniensvenska gemenskapen inom denna yngre åldersskara. I första hand vill 

sektionen vara en plattform där bosniensvenska ungdomar kan mötas och på så sätt lära känna nya personer 

och umgås. Ytterligare vill ungdomarna i sektionen tillsammans arbeta för APU Networks gemensamma 

mål, utveckla projekt samt dela olika erfarenheter och kontakter med varandra. Denna satsning har resulterat 

i att APU Network idag har en plattform av över 100 medlemmar som är ungdomar, en Facebookgrupp för 

APU Youth varav ett ca 15 tal engagerar sig aktivt i projekt och utvecklingsfrågor.  

 

APU Youth – Våra unga ledare deltar på IEEE Student & Young Professional Congress i 

Sarajevo 

För andra året i rad anordnades IEEE Student & Young Professional Congress (IEEE SYPC) i Sarajevo den 

01-04 december. IEEE SYPC är en kongress som spelar en viktig roll för att bemyndiga ungdomarna i 

Bosnien och Hercegovina. IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, är en sammanslutning av 

ingenjörer och vetenskapsmän världen över; det är världens största tekniska professionella samhälle vars 

vision är att främja teknisk innovation till förmån för mänskligheten och samhället. IEEE-studenter och 

unga yrkesmän som är en aktiv och engagerad del av IEEEs medlemskap, är intresserade av att stärka sin 

professionella image, utöka sitt globala nätverk, ansluta sig till lokala kollegor och bidra till ett gott 

samhälle. 

Under de fyra kongressdagarna fördjupar sig deltagarna inom personlig utveckling, professionellt 

nätverkade, innovativt tänkande, entreprenörsutveckling och livslång vänskapsbyggnad där några av de 

mest inflytelserika teknikerna, ledarna och entreprenörerna från hela världen samt i Bosnien och 

Hercegovina är samlade (http://sypc2017.ieee.ba/). 

Den 01-04 december samlades ambitiösa studenter från hela Bosnien och Hercegovina på Burch 

universitetet i Sarajevo för att själva inspirera, inspireras och stärka sina karriärmöjligheter. Deltagarna fick 

möjlighet att lyssna på inhemska och internationella personligheter som presenterade sina idéer och hur de 

upplevde världsmarknaden inom de områden som omfattas av IEEE. Detta var en möjlighet för unga 

karriärentusiaster att ansluta sig till varandra och även med framtida medarbetare från andra länder. 

Deltagarna fick också chansen att delta i workshops där interaktiva föreläsningar hölls vilket innefattade 

många djupa diskussioner. Avsikten med interaktionerna var att studenterna skulle tillföra konkreta 

frågeställningar och idéer från kongressen i syfte till att utvinna så mycket kunskap som möjligt av 

föreläsarna. Under kongressen hölls även en mindre mässa en förmiddag där olika företag och 

organisationer presenterade sig vid sina egna stånd. Här fick bland annat studenterna möjlighet att nätverka 

genom att ställa frågor, presentera sig själva samt deras syn och idéer. 

Innan kongressen hade studenterna möjlighet att ta fram en idé och innovation för en företagsverksamhet 

samt därmed söka efter investerare för att förverkliga denna verksamhet. Dessa presentationer presenterades  

http://sypc2017.ieee.ba/
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med en hög nivå av ambition, kreativitet och spänning av studenterna en hel dag under kongressen. När 

samtal ägde rum under paneldiskussionen fanns det konkreta exempel på hur man tar det första steget från 

en idé till själva utförandet. 

 

APU Youth deltagarna Merima Hadzimesic och Amer Halilovic deltog i kongressen med de övriga 

studenterna. De deltog i föreläsningar och workshops inriktade på nätverkande, de hade en monter under 

mässan där de presenterade APU Network och APU Youth samt lyssnade på besökarnas idéer och visioner. 

APU Youth organiserade en tävling för ungdomarna där man kunde vinna en Raspberry Pi samt smaka på 

svensk choklad. Tävlingen var en del av APU Youths strategi för att få uppmärksamhet och intresse för 

APU av de unga karriärentusiasterna samt mingla och skapa nya kontakter. För att vinna en Raspberry Pi 

skulle deltagarna motivera anledningen till varför just de skulle få denna produkt, detta skulle de göra via en 

länk till en websida. Tävlingen var en framgångsrik aktivitet inom området IT/ programmering vilket ju var 

ett tema på kongressen. Adnan Mujanovic vann en Raspberry Pi med motiveringen: ”Med sitt kreativa 

tänkande och humoristiska sida finns det ingen tvekan på att vinsten går till denna unga talang ”. 

IEEE SYPC kongressen i Sarajevo bidrog med mycket inspiration och idéer till framtida projekt för APU. 

Till nästkommande IEEE SYPC kongresser ser vi fram emot att delta i mycket breddare aktiviteter riktade 

till de yngre karriärentusiasterna. Flera frågor kring studentutbyten mellan Sverige och Bosnien och 

Hercegovina dök upp vilket kommer att bli ett mål för APU Youth att genomföra, ett exempel är att se hur 

studenter från Bosnien och Hercegovina kan tävla om en praktikplats eller studier i Sverige. Vidare hade vi 

även önskat att boka in föreläsare inom olika områden och anordna diverse workshops. APU Youth kommer 

även sprida information om IEEE SYPC kongressen för studenter i Sverige i syfte till att öka deltagandet av 

studenter och unga professionalister från Sverige. Det är ett viktigt steg för ökat samarbete och utbyte 

mellan ungdomar och studenter mellan Sverige och Bosnien och Hercegovina och på så sätt tillsammans 

bidra till utveckling av ett framgångsrikt samhälle i båda länderna. 

 

Bowlinggkväll och Sommaravslutning 

Sektionen samlade ihop ungdomar som var intresserade att genomföra ett event innan sommaren och fick 

bidrag från APU Network för att genomföra detta. I juli genomfördes en bowlingkväll med ca 20 ungdomar 

och resultatet blev mycket positivt. Många uppskattade eventet och ville gärna se detta som återkommande. 

Sektionen planerar därför varje år genomföra en ”sommaravslutning”. 

 

Afterwork/Afterschool 

Denna aktivitet är återkommande och har skett under 2017. Målet med aktiviteten är att ungdomar ska ha en 

mötesplats att umgås och lära känna nya vänner, utbyta kontakter, prata om olika teman och idéer för 

projekt och mycket mer! Eventet är mycket uppskattat och det brukar delta mellan 5 - 20 ungdomar. Olika 

resultat har uppnåtts från dessa kvällar. Ungdomar i sektionen som har mer erfarenhet och kontakter i 

organisationen har delat med sig av detta och bidragit till att intresset för APU Network ökat bland andra  
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ungdomar. Sektionen har lyckats med att engagera ungdomar i de större och återkommande projekten inom 

hela organisationen. Andra resultat från dessa kvällar är såklart nya bekantskaper, kontakter och många 

roliga stunder tillsammans! 

 

APU Youth samarbetar med BH föreningen ”Sportske Igre Mladih ” - Möjligheten att 

tävla med barn och ungdomar i Bosnien och Hercegovina 
 

Ett av APU Networks ungdomssektion APU Youth projekt var deltagandet i ”Sportske Igre Mladih ” vilket 

skapade möjligheten för barn och ungdomar från Sverige att tävla med barn och ungdomar i Bosnien och 

Hercegovina. 

Tävlingen ”Sportske Igre Mladih” , en idrottstävling för unga som hålls i Bosnien och Hercegovina är den 

störstaidrottsmanifestationen på amatörnivå där pojkar och flickor, födda år 2002 eller senare, helt utan 

kostnad får chansen att delta och tävla med sina jämnåriga inom 10 sportgrenar.I alla aktiviteter inkluderar 

man pojkar och flickor med funktionsnedsättningar och svårigheter av olika slag och tror starkt på allas lika 

värde.De senaste sex åren som tävlingen hade organiserats, har 178.000 unga personer från hela Bosnien 

och Hercegovina gemensamt firat vinster och gått igenom förluster i 30 olika städer under sommaren.Målet 

är att skapa möjligheter för barn i hela Bosnien och Hercegovina att tillsammans tävla och genom idrott 

utveckla ett bättre samhälle i framtiden. Genom att TV-sända tävlingarna kan man följa de unga i olika 

städer och även de som inte tävlar kan känna delaktighet i programmet. 

Ett av de största skälen till att man påbörjade detta för 6 år sedan var att enbart 3% av barnen haft chansen 

att lära känna jämnåriga med en annan etnisk bakgrund.Detta vill man ändra på och samtidigt bidra till en 

positiv förändring av den politiska situationen i landet.Det är flera kända ambassadörer, så som Miralem 

Pjanic, Mirza Teletovic, Vedad Ibisevic, Edin Dzeko samt flera organisationer som är engagerade i 

programmetAPU Network är självklart ett av dessa och vill vara aktiv del i detta fantastiska evenemang som 

helt går i linje med APU Network vision att skapa broar mellan våra två länder och bidra till positiv 

utveckling i dessa. 

Detta är ett ypperligt tillfälle för våra unga här i Sverige att lära känna sina jämnåriga som är bosatta runt 

om i hela Bosnien och Hercegovina. I år har vi chansen att på ett eller annat sätt delta i finalen av spelen 

som hålls i Sarajevo. Finalen är planerad till den 16 augusti och vi uppmuntrar alla som kommer befinna sig 

där att besöka denna idrottstävling. Samarbetet mellan APU Network och ”Sportske Igre Mladih” kommer 

att koordineras genom APU Youth. De intresserade deltagarna kunde anmäla sig  på plats som APU 

deltagare samt meddela Seherzada Selimovic, APU projektledare, och Haris Deliahmetovic, projektledare 

för Sportske Igre Mladih. 

Länkar till idrottstävlingen, som redan gått av stapeln för i 2017år finns nedan: 

Facebook: https://www.facebook.com/sportske.igre.mladih.bih 

http://apunetwork.net/framtiden-med-apu-network/
https://www.facebook.com/sportske.igre.mladih.bih
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Instagram: https://www.instagram.com/igremladih_bih/ 

Hemsida: www.igremladih.ba 

Promo-film: https://vimeo.com/194262349 

 

APU Youth engagemang i det övergripande APU Networks arbete 

Under året har ungdomarna deltagit i varje projekt som startas inom APU Network med minst två 

medlemmar från APU Youth. Syftet med aktivt deltagandet i projekten är att kunna både lära sig  

 

projektledning men minst lika viktigt bidra med ett ungdomsperspektiv för ännu bättre 

projektgenomförande.   

Utöver detta är även APU Youth ungdom, Din Koldzo samordnat APU Pahuljas aktiviteter med BH 

Ungdomsförbundet (BHUF) under APU skideventet IDRE 2017. Det är viktigt att uppmärksamma arbetet 

APU Youth ungdomarna som har varit skidinstruktörer i APU Networks skidevent IDRE 2017 där Anes 

Solakovic, Din Koldzo Ajdin, Pasic, Lejla Bajramovic, Dino Andonov, Amar Pasic, Amar Solakovic, APU 

Youth ungdomar har dagligen jobbat som huvudinstruktör eller hjälpinstruktör och hjälpt barn och vuxna att 

lära sig och förbättra sin skidåkning. 

 

https://www.instagram.com/igremladih_bih
http://www.igremladih.ba/
https://vimeo.com/194262349
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RESULTATRÄKNING 2017-01-01 2016-01-01 

 Not 2017-12-31 2016-12-31 

Rörelsens intäkter m.m.       

Nettoomsättning   1 529 629  535 293 

    529 629  535 293 

       

Rörelsens kostnader       

Övriga externa kostnader   2 -427 298  -428 206 

Personalkostnader    -42 770  0 

    -470 068  -428 206 

       

Rörelseresultat    59 561  107 087 

       

Årets resultat    59 561  107 087 
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BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31 

 Not   

TILLGÅNGAR       

       

Omsättningstillgångar       

       

 

Kortfristiga fordringar       

Övriga fordringar    3 106  7 500 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   3 88 025  120 834 

    91 131  128 334 

       

Kassa och bank    169 615  94 499 

       

Summa omsättningstillgångar    260 746  222 833 

       

SUMMA TILLGÅNGAR    260 746  222 833 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER       

       

Eget kapital   4    

       

Balanserad vinst eller förlust    201 185  94 098 

Årets resultat    59 561  107 087 

Summa eget kapital    260 746  201 185 

       

 

Kortfristiga skulder       

Övriga skulder    0  400 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    0  21 248 

Summa kortfristiga skulder    0  21 648 

       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    260 746  222 833 

       

 

 

POSTER INOM LINJEN 

       

Ställda säkerheter    Inga  Inga 

       

Ansvarsförbindelser    Inga  Inga 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

 

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR 

 

Redovisningsprinciper 

 

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre 

företag (K2). Detta är förenings första året med K2.  

 

Värderingsprinciper m.m. 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

 

Fordringar 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

 

Intäktsredovisning 

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget 

redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt 

vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. 

 

 

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 

        

Not 1 Nettoomsättning    2017  2016 

        

        

 Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren       

 Verksamhets försäljning    190 939  155 684 

 Medlemsavgifter    26 978  36 809 

 Sponsorsbidrag    114 200  46 540 

 Insamlade medel ESC 2016    0  181 417 

 APU Pahulja    102 787  60 370 

 Bidrag från Svenska Institutet    0  -5 914 

 Allteater    0  52 437 

 Modersmålsundervisning    8 225  7 950 

 Bidrag från Järfälla kommun    66 500  0 

 Stöd APU Business Portal    20 000  0 

     529 629  535 293 

        

 

 

 

 

 

 



APU NETWORK 
Org.nr. 802460-1034 

21 
 

 

Not 2 Övriga externa kostnader    2017  2016 

        

 Verksamhetskostnader hänförliga till event    245 116  199 758 

 Kostnader för ESC 2016    0  179 261 

 Hemsida    1 336  1 346 

 Bankkostnader    7 081  2 395 

 Övriga verksamhetskostnader    130 995  32 383 

 APU Pahulja    42 770  13 063 

     427 298  428 206 

        

        

 

Not 3 Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter 
   

2017 
 

2016 

        

 Förutbetalda kostnader    0  77 662 

 Upplupna intäkter    88 026  43 172 

     88 026  120 834 
 

Not 4 Eget kapital       

        

     
Ändamålsbest. 

medel 
 

Fritt eget 

kapital 

 Belopp vid årets ingång    0  201 185 

 Årets vinst      59 561 

 Belopp vid årets utgång    0  260 746 

        

 

Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter 
   

2017 
 

2016 

        

 Upplupna kostnader    0  14 247 

 Förutbetalda intäkter    0  7 000 

     0  21 247 
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Stockholm den 28 april 2018       

       

       

       

Emina Pasic  Semko Redzic     

Ordförande       

       

       

       

Sabahudin Sacirovic  Danijel Draskovic  Darko Krsek   

       

       

       

Saima Glogic  Dzenan Karic     

       

       

       

       

Vår revisionsberättelse har lämnats den                      

       

       

Mirza Tuco   Ajla Timbrant    

Godkänd revisor   Godkänd revisor    

       

 

 


