Östervåla 2021-02-03

Rapport från Sörskogsfonden

Intäkter
Under året har intäkterna uppgått till 1 530 534 kr. Det kommer från likvida
medel 1 385 534 kr samt försäljning av bil 145 000 kr.
Utöver det har en släpkärra förts över på föreningen, samt en åkgräsklippare
erhållits som har förts över på Festsektion för att brukas på Skogsvallen. Dessa
två enheter har alltså inte föranlett någon bokföring och ingår inte i redovisade
summor.
Fördelning
Fördelningen har skett enligt arvet med 50 % vardera till Hockeyn samt
Fotbollen och bokförts på konto 2996 samt 2997.
Fotbollen har beslutat skänka 10 000 kr var till Skidsektionen samt
Gymnastiksektionen, Hockeysektionen har beslutat skänka 3 185 kr till
Gymnastiksektionen samt 10 205 kr till Skidsektionen. Dessa medel är bokförda
på konton 2991 samt 2992.
Dessutom har man beslutat skänka ovan nämnda gräsklippare till Festsektionen.
Förbrukade medel
Totalt har 231 211 kr tagits i anspråk under 2020. Det fördelas på 211 221 kr för
hockeyn samt 20 000 kr för fotbollen.
Hockeyn
22 250 kr har investerats i renovering av kylanläggningen.
I ishallen har renovering skett för 101 534 kr, det är ombyggnation av
sekretariat/utvisningsbås med nytt golv och utökat plexiglasskydd. Dessutom har
plexiglas bytts på ett antal utsatta ställen.
Reparation av taket på hallen med tätning samt montering av personsäkerhet i
form av takstege samt räcke för livlina, totalt 64 664 kr.
A-laget har erhållit 10 000 kr för städning av fastigheten på Arosvägen.
Tyrens ingenjörsbyra har anlitats för utredning av takkonstruktion på ishallen till
en kostnad av 12 763 kr.

Fotboll
Fotbollsmål har inhandlats, 4 st för 5 mannaspel samt 2 st för 9 mannaspel. Det
avser alltså ungdomslagens verksamhet. Målen kostar till ordinarie pris 62 850 kr
men subventioneras av SISU och fotbollsförbundet så kostnaden för föreningen
stannar på 20 000 kr.

Kvarvarande medel
Totalt finns nu 1 299 313 kr kvar och de fördelas enligt nedan:
Gymnastik

13 185 KR

Skidor

20 205 kr

Hockey

540 656 kr

Fotboll

725 267 kr
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