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n Basket | Nu ställs ledningen inför rätta

brister i Dragons
5bokföring
som
ledde till åtal

BaSket Inget årsbokslut,
inga bokförda bank
transaktioner och inget
underlag till de bok
förda posterna.
Det är några av de bris
ter i Sundsvall Dragons
bokföring, som nu gjort
att ledningen står åtalad
för grovt bokförings
brott.

Tidigare basketklubben Sundsvall Dragons ledning med ordföranden Anders Öhrn och klubbdirektören Anders Jansson
står inför rätta den här veckan.
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ST.nu sänder live från
Dragonsrättegången
SundSvall Rättegången
mot ledningen i Sunds
vall Dragons är här. Med
start på onsdag ställs tre
personer från klubben
inför rätta. På ST.nu kan
du, med start redan på
måndagsmorgonen, föl
ja allt kring rättegången.

Sundsvall Dragons försattes
i konkurs 2016. Efter det har
en utredning startats och ett
åtal väckts.
Nu är rättegången här och
Sundsvalls Tidning rappor
terar hela veckan kring för
handlingarna. Rättegången
startar på onsdagsmorgo
nen och beräknas vara klar

vid lunch på fredagen.
Hela rättegången kommer
gå att följa direkt via en live
rapport i textform på vår sajt.
Förutom en liverapport
kommer vi att sända live ef
ter varje avslutad förhand
lingsdag där vi analyserar
det som sker, bjuda på in
tervjuer med åklagare och

försvarare, få reaktioner
från profiler och mycket
mer.
Följ allt kring Sundsvall
Dragons i rätten på ST.nu.
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Enligt bokföringslagen är al
la ideella föreningar som
har en omsättning på över
1,5 miljoner kronor eller har
en näringsverksamhet (som
till exempel avgiftsbelagda
aktiviteter eller evenemang,
servering, bokförsäljning,
kiosk, lotterier, bingo eller
reklamupplåtelse) bokfö
ringsskyldiga.
Nu står Sundsvall Dragons
ledning åtalad för grovt
bokföringsbrott och dess
utom står ordföranden
Anders Öhrn åtalad för ur
kundsförfalskning.

Men vilka fel och brister

fanns det egentligen i fören
ingens bokföring för räken
skapsåret 2014/2015?
Enligt åtalet rör det sig
främst om fem punkter,
som senare lett fram till att
ett åtal har väckts.
n Föreningen har inte bok
fört sina affärshändelser
löpande, utan bokföringen
har påbörjats i december
2014 och slutförts först i maj
2016.
n Fakturor, kvitton och
skuldebrev har inte skapats
eller bevarats. Totalt saknas
sådana underlag för drygt
16 miljoner kronor.
Det gäller:

Bokförda affärshändelser
på drygt 10,5 miljoner kro
nor.
Andra bokföringsposter
rörande kostnader på drygt
2 miljoner kronor.
Kostnader till leverantö
rer på över 1 miljon kronor.
Dessutom saknas under
lag för bokförda poster på
flera av föreningens konton
som uppgår till 2,7 miljoner
kronor.
n Transaktioner på fören
ingens skattekonto har inte
bokförts. Det har inneburit
att skillnaden mellan det
bokförda saldot och det fak
tiska saldot löpande varit
mellan 2 och 4,3 miljoner.
n Ingen av överföringarna
till och från föreningens
bankkonton har bokförts,
vilket har lett till att det
löpande funnits en skillnad
på hundratusentals kronor
mellan de bokförda till
gångarna och de faktiska
tillgångarna.
n Dessutom finns det inget
årsbokslut upprättat, något
som skulle ha skett senast
den 30 december 2015.
Enligt åtalet har de miss
tänkta ”uppsåtligen eller av
oaktsamhet åsidosatt bok
föringsskyldigheten enligt
bokföringslagen”. Förenklat
betyder det att de misstänks
för att medvetet eller omed
vetet ha struntat i att bok
föra, och därmed gjort sig
skyldiga till brott. Eftersom
det rör sig om ett mycket
stort belopp räknas brottet
dessutom som grovt.

Sara Calzén

Fotnot: Den här artikeln publicerades för första gången på
ST.nu 12 januari 2018.

Stark premiär för Blue Heroes i helgen SAIK framgångsrika vid tävling i Umeå
BaSket I helgen drog
Basketligan Special i
gång igen med ett sam
mandrag i Östersund.
De forna Svenska
mästarna Blue Heroes
(KFUM Sundsvall
basket) ställer i år upp
med två lag i serien.
– Detta gör vi för att fler spe
lare skall få speltid samti
digt som ligan utökas med
flera lag. Göteborg får stå
som favoriter i år men bak
om dem så kommer det bli
tufft om placeringarna då
flera lag har duktiga spelare
som börjar få rutin, säger
Blue Heroes ledare HG Råd
ström.
Under helgen spelade bå
de lag 1 och lag flera match
er var.
Lag 1 vann sin första
match med stabila 44–7 och

Brottning I helgen del
tog Sundsvallsbrottarna
på Norrländska elit
brottningarna i Umeå.
Med stora framgångar.

Blue Heroes båda lag i årets upplaga av Basketligan Special.
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Jens Hedin blev matchens
lirare.
Även lag 2 gjorde en stark
insats mot Central basket
men fick nöja sig med en
förlust med 24–18.
– Ludvig Kvist blev
matchens lirare och Oskar
Viberg och Viktor Vallin
stod för de tuffaste målges
terna, säger HG Rådström.
I Blue Heroes 2’s andra
match blev det seger mot

AIK Stars, där Monica Jor
hult gjorde sina första po
äng.
Och i lagets tredje match
blev det också en seger mot
Isbrytarna.
För Blue Heroes 1 blev det
en förlust mot Göteborg,
men en vacker vinst mot
Uppsala.
– Jag är så stolt över båda
våra lag, säger HG Rådström
i ett mejl till Sporten.

Motståndet som erbjöds var
32 klubbar från Sverige,
Norge, Finland, Estland och
Litauen. När domaren slog i
mattan för att avkunna täv
lingens sista fall så kunde
SAIK sammanfatta helgen
med en resultatlista som
innehöll hela 26 medaljer
varav 10 guld.
Pris för bästa klubb blev
en storseger då SAIK hade
över dubbla poängen mot
tvåan. Tränarna är nöjda
och brottarna likaså, men
nu startar finslipning inför
den internationella stortäv
lingen Mälarcupen i Väster
ås, som genomförs om två
veckor. Där kommer bland

Guldregn över SAIK.

annat ett stort antal lands
lag att stå för motståndet
och då gäller det att vara i
toppform.
Helgens guldmedaljörer
från SAIK:
Savanna Dahlkvist, Flick
or yngre 29 kg
Ebba Zetterkvist, Flickor
yngre 32 kg
Ebba Öhman, Flickor yng
re 35 kg
Agnes Lundgren, Flickor
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yngre 38 kg
Agnes Hald, Flickor yngre
47 kg
Linnea Bergström, Flickor
äldre 46 kg
Tindra Andersson, Flickor
äldre 58 kg
Petra Åhlen, Kvinnor ung
dom 61 kg
Alvin Lundgren, Ungdom
51 kg
Niklas Öhlen, Ungdom 65
kg

