
Väsentliga ekonomiska händelser under året 
 

Från en ekonomisk synvinkel har 2019 varit ett lugnt och stabilt år. Det har skett flera avvikelser från 
den budget styrelsen beslutade om i början av året, men alla dessa avvikelser har varit hanterbara 
inom ramen för de ekonomiska mål som sattes upp vid årsmötet 2019.  

Viktigt att ha med sig när man analyserar ekonomin för 2019 är att det återstår två viktiga 
ekonomiska händelser som ej gått att bokföra i 2019, men som har planerats in 2019 års budget. 
Dels förväntas ett LOK-stöd för hösten betalas ut under våren på cirka 3 500kr, dels förväntas vi 
behöva betala vägtullar för skidlägret i Norge, som vi tror kommer landa på ungefär 6 000kr. Medel 
för detta har avsatts till nästkommande styrelse. 

Den största ekonomiska händelsen under året var skidlägret. Styrelsen beslutade i november att 
sponsra lägret med 16 500 kr, att jämföra med 5 500kr i den ursprungliga budgeten. Då det efter 
årsskiftet visade sig att det fanns utrymme att sponsra lägret ännu mer, kommer sponsringen totalt 
bli cirka 19 000kr beroende på vägtullarnas utfall, se förklaring ovan. 

Det finns många anledningar till att det att det större budgetutrymmet skapades, men kan i stort 
sammanfattas till tre punkter. 1) Från början var planen att föreningen skulle sponsra en resa till 
nordiska studentmästerskapen i orientering med 5 500kr. Detta skedde inte då det inte arrangerades 
någon resa eftersom intresset var för svagt. 2) I budgeten beslutades att de fester som arrangerade 
skulle vara till självkostnadspris, alltså att föreningens resultat inte skulle påverkas av dessa, dock 
gick föreningen cirka 9 000kr plus på dessa fester. 3) Diverse omkostnader för träning och övrigt 
budgeterades med för högt värde, delvis medvetet av försiktighet. Dessa kostnader blev sammanlagt 
väsentligt lägre än vad styrelsen trodde från början. 

Under året har kläder från Trimtex köpts in. Dessa sponsrades med dryga 3 000 kr av klubben och 
med 7 000 kr av SM-Sport. Ett fåtal extraplagg köptes in och dessa placerades i klubbens förråd.  

Vidare har det arbetats med att rensa i klubbens bokföring och att justera olika balanskonton. 
Kostnader som egentligen tillhörde 2018 års verksamhetsår har tagits, totalt 2 600kr. Därtill har flera 
restposter i form av valutor, fordringar och skulder skrivits av, då ursprunget av dessa inte gått att 
klarlägga. Detta har gjorts för att balansräkning ska återspegla det som föreningen faktiskt förfogar 
över.  

Avslutningsvis har den positiva utveckling för börsen under året gjort att föreningens fondandelar 
stigit i värde. Totalt ökade innehavens värde med dryga 31 000kr, och sammanlagt var deras värde 
vid årsskiftet strax över 206 000kr. Detta trots att det under året sålts av andelar motsvarande 
10 800kr. Styrelsen rekommenderar att fondplaceringarna ses över av nästkommande styrelse då 
nuvarande fonder har relativt höga avgifter och inte har gett en bra avkastning relativt 
marknadsutvecklingen.  
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