
KOMMENTAR TILL ÅRETS RESULTAT, EKONOMISK BERÄTTELSE 2017 

Föreningen redovisar efter årets slut ett resultat på -30 752,88 kr för bokföringsåret 2018. 

Föreningens fonder och har minskat med -9 269,24 kr och styrelsen har beslutat att inte sälja något 

av innehavet. Om man bortser från fondernas värdeminskning blir resultatet -21 483,64 kr vilket ger 

en mer rättvis bild av styrelsens arbete då fondernas värdeminskning inte kan förutses av styrelsen. 

 

2017 års styrelse efterlämnade sig drygt 8 700 kr, som fanns på kontot efter avräkning av skulder och 

fodringar för år 2017. 2017-12-31 fanns det 82 985,71 kr på föreningens bankkonto. När skulder var 

betalda (- 89 081 ,72 kr) och fodringar kommit in (14 829 kr) fanns det således 8 732,99 kr. Då 

skidlägret som genomfördes i Åstjern arrangerades 2018, men under 2017 års styrelse, finns det 

utgifter och inkomster som gjordes år 2018. Det samma gäller föreningens jubileumsfest som 

arrangerades under januari månad 2018. Då inte alla utgifter och inkomster för de arrangemangen, 

samt för ett par andra avgifter som hör till 2017 års styrelse, bokfördes som skulder och fodringar år 

2017 belastas de år 2018 års styrelse. När de kostnader ( -27 796,03 kr) och intäkter (35 120 kr) 

räknats med tog styrelsen för år 2018 över ett belopp på 16 056,96 kr. I nämnda intäkter ingår även 

den fondförsäljning som 2017 års styrelse genomförde innan år 2018 års styrelse tog vid.  

Under året sades föreningens Business Card upp då det inte använts. När år 2018 inleddes fanns det 

1031 kr på kortet. Efter det att årsavgiften var betald fanns det 606 kr kvar som sattes in på 

föreningens bankkonto när kortet sades upp.  

På årsmötet 2018-02-21 fick styrelsen i uppdrag att lägga en minusbudget på 20 000 kr. Resultatet 

blev -18 862,60 kr. För vidare information, se bilaga Budgetuppföljning.  

 

I årsskiftet 2018/2019 fanns det 26 852,81 kr på kontot.  Efter avräkningar för skulder (22 441,07 kr) 

och fodringar (4 377kr) lämnar 2018 års styrelse efter sig 8 788,74 kr till nästa års styrelse.  
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