Intyga att du läst och
besvarar ansökan i enlighet
med ovanstående
information

Jag intygar

Föreningens namn

Östervåla IF

Idrotter

Fotboll,Gymnastik,Ishockey,Skidor

Kontotyp

Bankgiro

Ange enligt exemplet ovan

Arrangemang Skogsvallen Barnens dag 3 arrangemang för extern
publik 15/5, 3/7 7/8

Ange budgeterade intäkter
(totalt)

2 035 000

Varav intäkter från
sponsor- och mediaavtal

0

Ange faktiska intäkter
(totalt)

5 100

Varav intäkter från
sponsor- och mediaavtal

0

Ange budgeterade
kostnader (totalt)

1 794 820

Varav kostnader för löner
och arvoden
Ange faktiska kostnader
(totalt)

0

Varav kostnader för löner
och arvoden

0

Dokument som verifierar
inställt/begränsat
evenemang

Ställ in samtliga arrangemang 2022 Skogsvallen.jpg
Inga uthyrningar 2022.jpg

Bokföring från
motsvarande evenemang
2019/2020

Ostervala_IF_Resultatrapport budget K-stalle 200 Skogsvallen
Period 201809.pdf
Ostervala_IF_Resultatrapport budget K-stalle 200 Skogsvallen
Period 201909.pdf

Ytterligare underlag

Ostervala_IF_Resultatrapport budget K-stalle 200 Skogsvallen
Period 202109.pdf

Ange enligt ovan

Filerna är fotografier från hemsidan, gå gärna in o läs på
www.ostervalaidrottsforening.se Där framgår en hel del annat
också. Ekonomiska rapporterna jag bifogar ovan finns ock så där.
Jag bifogar rapporter från 2018 - 2019 samt utfall i år så det tydligt
framgår skillnaden.

Ange typ av uteblivna
intäkter enligt ovan

Fotbollens verksamhet helt stängd under lån period

Ange budgeterade intäkter

112 000

Ange faktiska intäkter

9 900

Dokument som verifierar
inställd/begränsad
verksamhet

Fotbollen pausad.jpg

Resultatrapport för
perioden 1/5 - 28/9 2019

OIF_Resultatrapport K-stalle 300 Fotboll gem. Period 201909_8.pdf
OIF_Resultatrapport K-stalle 300 Fotboll gem. Period 201904_3.pdf

Resultatrapport för
perioden 1/5 - 28/9 2021

Ostervala_IF_Resultatrapport budget K-stalle 300 Fotboll gem.
Period 202109.pdf
OIF_Resultatrapport K-stalle 300 Fotboll gem. Period 202104.pdf

Ytterligare underlag
Ange enligt ovan

Resultatrapporten för 201909 visar publik o kioskintäkter på 147
574 kr, av dom kommer 3 663 kr från tiden före maj. Då blir alltså
referenstalet 143 911 kr. Budgeten för 2021 visar ett högre tal än
det sökta men vi har några tillfällen i oktober då vi kommer få
intäkter. Minskade kostnader 2021 är domarkostnader 15 805. När
det gäller kostnader för förnödenheter till kiosken så minskar dom
naturligtvis också, men då vi flyttar över lagret från hockeyn samt
hade lager sen tidigare framgår minskningen inte av
resultatrapporterna. En del är också bakat av föräldrarna och säljs i
caféet. Men räknar man baklänges på minskade försäljningen bör vi
ha minskat inköpskostnaderna med ca 30 000 kr. I
resultaträkningarna framgår mer stöd än vad jag uppger nedan men
det är alltså inte sådant som kan kopplas till Pandemistöd,
exempelvis får vi bidrag av kommunen för skötsel av
fotbollsplanerna. Ni efterfrågar Årsredovisning och
verksamhetsplaner från 2019 men inte 2020. är det ett misstag? I
vart fall la jag med även 2020 men är irrelevant så ber jag Er bortse
från dessa.

Ange minskade kostnader
för hela föreningen enligt
ovan

45 805

Ange föreningens
omsättning 2019 (alt.
2018/2019 vid brutet
räktenskapsår)

5 154 583

Bifoga årsredovisning

Årsredovisning Final2.pdf
B1 Årsredovisning Final.pdf

Bifoga
verksamhetsberättelse

Verksamhetserättelse styrelsen.pdf
Verksamhetsberättelse 2019 Festsektion.pdf
Verksamhetsberättelse 2019_ÖIF fotboll_slutversion.pdf
Verksamhetsberätttelse-2019-Ishockey (3).pdf
Verksamhetsberättelse-2019-skidor.2.pdf
Gymnastikens verksamhetsberättelse 2019.pdf
D1 Verksamhetsberättelse styrelsen ÖIF 2020 ver 1.pdf
D2 Verksamhetsberättelse 2020 Skogsvallen.pdf
D3 Verksamhetsberättelse Fotboll.pdf
D4 Verksamhetsberättelse Hockey.pdf
D5 Verksamhetsberättelse Skidor 2020.pdf
D6 Gymnastikens verksamhetsberättelse 2020.pdf

Ange stöd för
korttidspermittering enligt
ovan

0

Stöd från myndighet (ej
stöd från
korttidspermittering)

80 000

Stöd från region

0

Stöd från kommun

0

Jag, som företrädare av
ansökan/återrapport,
intygar att ovanstående
uppgifter är riktiga och
sanningsenliga

Ja

E-post

staffan.boman@svw.se

