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Föreningen redovisar efter årets slut ett resultat på +17 791,28 kr. Detta mycket beroende av att föreningens 
innehav av fonder ökat i värde samt att avskrivningar för skulder, fodringar och kläder i lager har gjorts (se de två 
sista styckena). Bortser man får fondernas värdeökning och avskrivningar blir resultatet -11 996,83 kr vilket ger 
en mer rättvisande bild av styrelsens arbete då fondernas värdeökning inte kan förutses av styrelsen och 
avskrivningarna lika gärna kunde ha gjorts av tidigare styrelser. 

 
Förra årets styrelse efterlämnade vid övertagandet för 2017 års styrelse ett belopp på ca 18 400 kr. Detta belopp 

fanns på kontot efter avräkningar av fodringar och skulder för 2016. På kontot den 31-12-2016 fanns 50 491,82. 

Av de 50 491,82 kronorna användes 35 132,00 för att betala skulder och 3 050,00 kom in som fodringar vilket 

ger 18 409,82. Om även andra utgifter (5 341,00 kr) och intäkter (7 184,00 kr) som hör till 2016 års 

verksamhetsår (men bokförts under 2017 som annat än skulder eller fodringar) räknas med tog styrelsen 2017 tog 

över ett belopp på 20 252,82 kr. Dessutom fanns det 3 020,00 kr på COL:s kreditkort. 

På årsmötet den 22-02-2017 fick styrelsen i uppdrag att lägga en minusbudget med målet att behöva sälja av 20 
000 kr av fonderna. Som syns har styrelsen gjort haft ett minusresultat på ca -10 000 kr (bortsett från fondernas 
värdeökning och avskrivningar), men det resultatmål som beslutades på förra årsmötet var – 20 000 kr. 
Se styrelsens budget och jämförelse med faktiskt genomförd budget i bilaga 1.  
I bilaga 2 syns årets balansrapport och i bilaga 3 resultatrapporten.  
 
Årsbeskedet visar att våra fonder har gått + 13 693,83 kr, och nu sammanlagt uppgick vid årsskiftet till ett värde 
av 211 475,04 kr. Vi har sålt av totalt 20 000 kr fördelat mellan Handelsbankens flermarknadsfond (5 000,00 kr) 
och Handelsbankens Lux korträntefond (15 000,00 kr). Försäljning genomfördes dock 2018, och syns därför inte 
under 2017 årsbesked. Av de tre fonderna gick Handelsbankens flermarknadsfond (Sverigefond Index) plus ca 
8 900 kr och Handelsbankens fond balans 50 plus med ca 4700 kr plus, medan Lux korträntefond gick minus med 
43 kr. (Se årsbeskedet från banken för fler detaljer).  
 
Vid årsskiftet hade vi 82 985,71 kr på kontot och efter avräkningar med skulder (subventionering skidlägret 2018, 
faktura för jubileumsfest, ersättning för träningsdagen, - 89 081,72 kr) och fodringar (Glömda klädbetalningar, 
anmälningsavgifter till jubileumsfest, kommande LOK-stöd, 14 829,00) blir det 8 732,99 kr. Med fondförsäljning 
som genomförts 2018 lämnar 2017 års styrelse 28 732,99 kr efter sig på kontot. Dessutom finns det 1420,00 kr 
på COL:s kreditkort. 
 
Noter till poster i resultatrapporten som kräver extra förklaring:  
Posten ”fodringar” innehåller kommande inbetalningar för glömda klädbetalningar, anmälningsavgifter till 

jubileumsfest och kommande LOK-stöd som alla görs under 2018. 

Posten ”skulder” innehåller pengar som betalas 2018 vilket är subventionering skidlägret 2018 och faktura för 

jubileumsfesten. 

Posten ”avskrivning” är avskrivningar av skulder och fodringar från tidigare år. Det har flera gånger begåtts misstag 

i bokföringen i samband med kassörsbyten då en avgående kassör har lagt in en skuld eller fodring för händelser 

som äger rum mellan årsskiftet och årsmötet, men tillträdande kassör har bokfört själva händelsen under sitt 

verksamhetsår under en annan post. Exempelvis har en fodring lagts in 2014 för ett kommande LOK-stöd, men 

under 2015 har det LOK-stödet bokförts som sponsring. Detta har gjort att både posterna ”fodringar” och 

”skulder” har skenat iväg, även om fodringar har kommit in och skulder har betalats. Därför har alla skulder och 

fodringar som ligger kvar sen 2015 eller 2014 skrivits av (ingående balans var  0,00 kr för både fodringar och 

skulder 2014). 

Posten innefattar även avskrivning av värdet hos föreningens klädlager, så att posten ”Kläder i lager” stämmer 

överens med nuvarande lager och priser.  


