Ekonomiska berättelsen förverksamhetsåret 2017 2018
Sammanfattning
Målet för styrelsen var att uppnå ett 0-resultat verksamhetsåret 2017-2018 och resultatet
slutade på +44 102,56:-.Ser man till helheten har vissa poster hållit sig inom/på budget
medans vissa har slagit helt fel. Styrelsen jobbar hårt med att ta fram en hållbar budget för
föreningen.
Materialkostnader
Denna säsong har föreningen fortsatt att säkerställa att alla lagen har haft det material som de
behövt för att bedriva en bra verksamhet på träningar och match. Arbetet med att få en
enhetlig klädprofil för föreningen kommer att fortsätta även nästa säsong.
Medlems- och träningsavgifter
Styrelsen har fortsatt arbetet med att få alla medlemmar att betala sina tränings- och
medlemsavgifter. Arbetet har resulterat i att årets resultat blev +77.000:- jämfört med budget.
Dock är vi inte framme vid målet, en licens=en betald tränings-och medlemsavgift.
Kiosk och serveringsintäkter
Lagen har jobbat hårt i vårt café även denna säsong vilket vi är väldigt glada för.
Verksamheten är viktig både ur ett ekonomiskt perspektiv och för lagen att bidra med eget
arbete på ett socialiserande sätt. Denna säsong nådde vi inte budget och skälet till det är att
våra Knatteligor inte genererat samma intäkter som föregående säsong. Detta beror på att vi
lagt om spelupplägget från att lagen varit i Sjöstaden en hel dag till att lagen att spela antingen
förmiddag eller eftermiddag. Det har blivit bättre för lagen, men slagit negativt på intäkterna.
Vi vill vara en bra cuparrangör och därför kommer vi att behålla upplägget.
Kommunala och statliga bidrag
Föreningen fortsätter arbetet med att informerat lagen om vikten av LOK-registrering.
Föreningen erhöll bidrag på totalt 248.942:-, vilket var +28.942:- mot budget.
Utbildningskostnader
Föreningen fortsätter satsa på domarutbildningar för våra unga medlemmar. Den satsningen
kommer att fortsätta även nästa säsong. Föreningssfären är i stort behov av domare och det
kan även vara en väg att gå om man som spelare väljer att avsluta sin karriär som spelare.
Kansli
Föreningen hade inte möjlighet att ha kvar kanslisten när nystartsbidraget inte förlängdes.
Arbetsuppgifterna ligger nu på styrelsen.
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