Östervåla 2018-07-03

Även denna månad kommer den ekonomiska rapporten, utan att vi haft styrelsemöte, vi
kommer inte ha något möte i juli. Ovanigt snabbt efter månadsskiftet men vi ska försöka
ha lite ledigt sen..
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Övergripande
Under juni månad omsattes mycket pengar kopplat till Skogsvallen. Totalt har vi nu
omsatt 2 043 024 kr.
Resultatet visar ett överskott 53 682 kr ackumulerat, men jag tror vi har en del i höst att
vänta från arrangemang på Skogsvallen, Hockeyns planerade match och träningsläger
mm i SIV:an så även om vi inte ”taktar” 5 miljoner på årsbasis så försöker vi!
Sektionerna
Hockey
Inga stora utsvävningar denna månad, lite intäkter från HockeyJokern men en kostnad
från Dekra avseende provtryckning kylanläggningen är det som hänt. Månaden visar
därför ett underskott om 9 439 kr.
Ingen vann på Hockeyjokern denna gång, vet inte om man ska beklaga det, i vart fall bra
för föreningens ekonomi…
Fotboll
Sektionen valde att inte själva arrangera fotbollsskolan i år så det har kansliet gjort.
Därför har också intäkterna därifrån bokförts på kansliet. Så här kan vi inte göra över tid
utan ska skolan arrangeras ska sektionen hålla i den.
Under månaden har en faktura för papper inkommit på 45 000 kr men intäkterna har till
vissa delar kommit tidigare, förutom ett antal av fakturorna som inte är betalda och vi
kommer skicka påminnelser på dessa.
Perioden visar ett underskott på 56 719 kr, ackumulerat dock ett plus på 16 635 kr.
Gymnastiken
Nästan inga aktiviteter, men intäkter från aktivitetsavgifter i alla fall. Ett plus under
månaden på ett par hundra kronor.
Skidor
Inte mycket aktiviteter, lite möteskostnader som skapar ett litet underskott.

Skogsvallen
Vi har nu resultatfört alla intäkter som inkommit till den sista juni, lite i juli med då
helgens aktivitet pågick över midnatt i lördags. Från Tickster har det kommit medel även
från de kommande aktiviteterna, Isaac & The soul Company 8 st förköp samt Takida 256
förköp. Det innebär att intäkter om 90 320 kronor inkommit därifrån och resultatförts i
juni. Å andra sidan har man lager av inköpt dricka och mat som kommer inbringa
intäkter framöver.
Så här långt visar man en omsättning på 551 411 kr och ett litet underskott om 7 994 kr.
I juli kommer Takida evenemanget och vi hoppas på mycket folk och bra överskott där,
idag har vi betalat förskottet till dom, det är naturligtvis inte med i juni resultatet.
Sammantaget är det nu svårt att ha en uppfattning om det ackumulerade resultatet utan
vi måste köra evenemangen och stänga allt först.
Gemensamma
Då intäkterna från fotbollsskolan nu hamnade på kansliet, vilket är fel egentligen, så går
det ju ovanligt bra på den avdelningen just nu. Ackumulerat visar man ett underskott om
9 635 kr, ifjol var motsvarande siffra 311 750 kr. Men allt det kommer självklart inte från
fotbollsskolan.
Alla rapporter finns publicerade.

Trevlig Sommar!
Östervåla IF:s styrelse
//Staffan Boman

