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Precis som i Chalmers OL:s verksamhet i stort återspeglas effekterna av Coronapandemin i den 

ekonomiska berättelsen. Pandemin har medfört stora avvikelser från den budget som styrelsen 

beslutade om i början av verksamhetsåret. Planerade resor och aktiviteter har tvingats ställas in 

vilket framför allt inneburit minskade utgifter. Samtidigt har intäkterna inte påverkats av pandemin i 

någon större utsträckning vilket fått till följd att resultatet blivit klart högre än budgeterat. 2020 har 

med andra ord varit ett positivt år sett till ekonomiskt resultat, men naturligtvis vill vi i styrelsen att 

dessa pengar kommer medlemmarna till nytta efter pandemin när verksamheten kan komma igång 

på riktigt igen. 

Vid budgetering i början av verksamhetsåret budgeterades för inkomster i form av 12 000 kr från 

medlemsavgifter, 6 000 kr från LOK-stöd samt 4 000 kr från nattcupen. Tack vare gediget arbete med 

att påminna medlemmarna om att betala medlemsavgiften samt uppdateringar av medlemsregistret 

uppgick de faktiska intäkterna till 14 627,53 kr. Även LOK-stödet visar på mycket positiva siffror i 

form av 10 767,82 kr. Värt att notera är dock att 4071 kr av detta egentligen tillhör föregående år 

samt att 2 605 kr av detta är LOK-stöd som förväntas betalas ut under 2021, men tillhör 2020 års 

verksamhetsår. Oavsett så har detta tillskott vägt upp för de förväntade intäkterna från nattcupen 

som tvingades ställas in. 

Om vi istället studerar utgiftssidan kan konstateras att både skidlägret och NSM ställdes in. Till dessa 

båda resor var 10 000 kr öronmärkta varav de faktiska utgifterna endast landade på 2 080 kr i form 

av den avbokningsavgift som tillkom för skidlägret. En annan större avvikelse från budgeten är 

klubbmästerskapen. Eftersom majoriteten av dessa, som så mycket annat, inte gick av stapeln under 

2020 blev utgifterna för dessa endast en bråkdel av den budgeterade summan på 3 700 kr. Övriga 

utgifter under året har främst varit löpande utgifter i form av bland annat medlemsavgifter, 

kartkostnader och hyra av motionshallen. 

Under slutet av året har kläder från Noname köpts in. Dessa har sponsrats med 6000 kr av SM-Sport 

och subventionerats med 50 kr (T-shirt & Linne) resp. 175 kr (Jacka & Hoodie) per plagg av Chalmers 

OL. För att uppnå minsta beställningsvolym på fem plagg från leverantören beställdes några extra 

plagg. Dessa placeras i klubbens förråd och värderas till dryga 5 000 kr. 

Trots en stor nedgång på börsen i samband med Coronautbrottet under våren återhämtade sig den 

under resterande del av året vilket gjort att föreningens fondandelar fortsatt att stiga i värde. Totalt 

ökade innehavet med drygt 14 000 kr till ett sammanlagt värde vid årsskiftet på ca 220 000 kr. Förra 

årets styrelse rekommenderade att se över fondplaceringarna vilket även var tanken i början på 

2020. I och med Coronautbrottet och de ekonomiska osäkerheter som pandemin medfört togs dock 

beslutet att avvakta med detta. 
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