
Ekonomisk berättelse
Chalmers OL 2021

Initialt så budgeteras det för ett underskott på -5000 kr efter beslut på årsmötet 2021. Det skedde en

revidering av budgeten i oktober, främst för att budgetera för en vinst istället för förlust gällande

COL-Indoor och även för att placera ut denna vinsten på föreningens olika aktiviteter. Det

budgeterades då istället för ett överskott på 8000 kr.

Våren präglades av corona-pandemin vilket såklart påverkade resultatet fram till september månad.

29 september öppnades det upp något, vilket ledde till möjligheter att arrangera evenemang och

även att planera in det årliga skidlägret. Detta innebar något ökade kostnader under höstmånaderna.

Verksamhetsåret 2021 gav ett positivt resultat på 42 223 kr (exkl. vinst fondandelar och

bokslutsåtgärder såsom inventering av klädlager). Resultatet utan den vinst som COL-Indoor

genererade blev 5553 kr, och således c.a 10 000 kr mer än initialt budgeterat.

Om man ser till föreningens intäkter så var det väsentligen högre än vad styrelsen först hade räknat

med. Avvikelse från ursprunglig budget var 44 936 kr, och med undantag för sponsring från vår

samarbetspartner SM-Sport (som var -1200 kr lägre än initialt) så var alla intäkter högre.

Medlemsavgifterna stod för den största avvikelsen och totalt 21 225 kr fick föreningen in i

medlemsavgifter under 2021, vilket är en följd av den stora medlemsökningen. Föreningen sålde

även kläder från klädlagret, vilket genererade 1159 kr.

Om man ser till föreningens kostnader är det som nämnt ovan präglat av att vårens aktiviteter inte

kunde genomföras som planerat. Detta innebar att 3912 kr mindre än vad som initialt planerades

lades ut på föreningens verksamhet. Tre kostnader blev större än initialt planerat, varav två var

mindre avvikelser i form av -685 kr mer för träningar och -129 kr för subventionering av klubbkläder.

Den största avvikelsen var att skidlägret blev -6304 kr dyrare än vad som initialt sett planerades.

Detta till följd av en budgetrevidering i oktober då styrelsen bestämde att subventionera skidlägret

med totalt -10 000 kr, samt ett beslut från styrelsen på styrelsemöte i februari att subventionera

ytterligare drygt -2000 kr. Beslutet grundades i det goda resultat som genererats samt att kostnader

under året varit väsentligen lägre än planerat.

Bland de vanliga utgifterna som skett under året kan nämnas de ordinära kostnader som Chalmers OL

har varje år; hyra av motionshall, avgifter till förbunden för vårt medlemsskap, kartkostnader, inköp

av nya orienteringsskärmar, utlägg i samband med aktivitetsdagar såsom klubbkväll hos SM Sport och

bastudagen, utlägg för SM-fest och julfest mm. Bland ovanliga utgifter kan nämnas att en

klubbvimpel köptes in för -1599 kr samt att drygt 5000 kr spenderades på styrelseinternt arbete i

form av teambuilding. Detta skedde dock efter ett bidrag från SAIF på 4500 kr för detta ändamål,

vilket innebär att belastningen på resultatet endast blev -679,8 kr.

COL-Indoor arrangerades för första gången, något som initialt sett inte togs med i budgeten som en

intäkt utan som en kostnad. I september när planeringen startade på riktigt inför COL-Indoor 2021 så

budgeterade ledningsgruppen för ett antal olika scenarier, där det scenariot med minst antal



anmälda (350 anmälda) hade genererat en vinst på 13 000 kr. Med över 600 deltagare så

överträffades vårt bästa scenario vilket genererade en vinst på 36 670 kr. De största intäkterna i

samband med COL-Indoor var anmälningsavgifter från deltagande klubbar och marka-intäkter,

medans de största kostnaderna var i form av utskrift för kartor och lunch till deltagande arrangörer.

Ingående balans på bankkontot var 34 425 kr och den utgående balansen på bankkontot var 52 583

kr. Vid starten på verksamhetsåret var Chalmers OL:s placeringar i fonder värda 220 467 kr, och en

vinst genererades 2021 på 44 996 kr, vilket således medför att den utgående balansen vid årsskiftet

var 265 463 kr. Inga åtgärder har vidtagits av kassör under 2021 för att placera om dessa

investeringar, då de hittills har givit en god utveckling. Inventering av klädlagret skedde i slutet av

året, och nu innehar Chalmers OL kläder till ett värde av 6407 kr.

Året har sammanfattningsvis varit ett bra år ekonomiskt sett för Chalmers OL. Det är dock önskvärt

att den genererade vinsten från verksamhetsåret 2021, och även från tidigare verksamhetsår,

kommer till nytta för medlemmarna och återigen spenderas under 2022 på aktiviteter och andra

saker som gynnar medlemsintresset. Större utgifter än under föregående verksamhetsår borde göras

och är även motiverat av föreningens ekonomiska situation.
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