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Verksamhetsberättelse 2021 för Östervåla IF styrelse

-

Pandemin

Året har präglats av pandemin på flera sätt, dels naturligtvis begränsningar i det sportsliga,
dels att vi ytterligare ett år inte kunnat ha verksamhet på Skogsvallen med tappade
intäkter som följd.
Som kompensation har vi kunnat hyra ut ishallen för vaccinering som hjälpt upp
ekonomiskt.

-

Vision 2025

Inom ramen för Vision 2025 har utegymmet på Adolfsängen byggts. Stora satsningar på
ishallen har gjorts samt satsningar på SIV:an i form av förbättringar i luftkvalitet och
senast ny entré med tillhörande altan. I samband med det fick lokalen nytt namn, Logi
Lunda och altanen fick namnet Nisses Veranda.
Styrelsen har ett förslag på en satsning på en ”Multilokal” som servar fler sporter och
aktiviteter, även utanför ÖIF:s verksamhet. Den ryms inte inom ramen för Vision 2025
utan får ses som ett mer långsiktigt mål.

-

Ekonomi

Då ordinarie intäkter till stor del uteblivit har idrottssverige erbjudits stöd i olika, detta har
räddat upp situationen och sammantaget med uthyrningar har vi ett hyggligt resultat. Vi
har även detta år gjort stora reserveringar för att kunna satsa på en omstart när smittläget
gör det möjligt.
Sörskogsfonden har vi under året nyttjat mindre än beräknat då resultatet varit så starkt
att vi tagit stora delar direkt i resultatet, främst ishallens renovering avseende El i de delar
vi fått fakturor än, förstärkning takstolar och målning av plattan. Även utegymmet har i
sin helhet kostnadsförts och det är delvis finansierat via bidrag från kommunen.
Belysningen har däremot vi finansierat från Sörskogsfonden, men kostnaden blev endast
224 095 kr, vi hade räknat med ca 150 000 kr mer.

-

Reserveringar i balansräkningen

I Sörskogsfonderna har vi nu 906 625 kr kvar, Eliasfonden har hockeyn inte tagit ut något från så vi
har 63 178 kr kvar. Styrelsen fattade beslut att avsätta 100 000 kr i ÖIF lyftet att användas för
omstart och rekrytering av aktiva, Skogsvallen har fått bidrag under året så vi har reserverat 30 853
kr för kostnader under 2022, Fotbollen har 85 000 kr reserverat för ett läger för tjejerna som skjutits
på framtiden, delar av den resan är redan betald med 114 804 kr under 2021, Skidsektionen har
tagit in medel som ska täcka kostnader för vasaloppet om 73 000.
Styrelsen har utöver det satt av 150 000 kr för eftersläpande kostnader eller uteblivna intäkter
framöver kopplade till pandemin, men den summan är inte nu specificerad vad den kommer gå till.
Sammantaget har vi alltså reserverat 1 408 657 kr utöver det vanliga löpande. Det ska ställas mot
likviditeten som är 1 893 669 kr, vi har alltså en marginal likvid på 465 311 kr vilket kan vara lagom
med tanke på fluktueringar. Vi har ingen kontokredit längre och ser inget behov av det.
Inom ramen för arvet finns medel på Handelsbanken kvar efter fastighetsförsäljningen på Arosvägen
bland annat, ca 1 300 000 kr. Men i det finns en reavinstskatt som ska betalas under 2022. Dessutom

har vi ett 50 % ägande i fastigheten Gräsbo 3:3 men det räknar vi med ett mer långsiktigt utfall
från.

-

Materiella anläggningstillgångar

Vi har tyvärr ingen underhållen inventarieförteckning. Vi omkostnadför alla satsningarna som sker
under året så vi fyller inte på det bokförda värdet och när det gäller inventarier är allt avskrivet
förutom fläktanläggningen/avfuktaren i ishallen som idag är bokfört till 358 534 kr.
Fastigheter och markinventarier är den större delen av bokförda värdet och fördelas:
Skogsvallen 155 066 kr
Fastigheten där ishallen står 34 459 kr
Hus på ofri grund
Kaffekvarten 270 859 kr
Markinventarier
Bevattningen på fotbollsplan 22 018 kr
Avloppsanläggningen på Skogsvallen 239 200 kr
Verkliga värden
Om man slår ihop Svingbolsta 5:7 med avloppsanläggningen är Festplatsen bokförd till 394 266 kr
och väl under ett marknadsvärde.
Ishallen i sig har vi inget bokfört värde på men med marken och fläktanläggningen är det bokförda
värdet på ishallen 392 993 kr, även det väl under verkliga värdet.
Kaffekvartens bokförda värde om 270 859 kr kan däremot vara svårt att försvara då det står på
ofri grund. Enligt plan ska den skrivas ned med 16 872 kr per år men under 2021 har vi gjort en
något högre avskrivning av det skälet. Utöver det finns en post för bevattningsanläggningen.
Balansräkningen är nu städad så inköp samt avskrivningar uppges endast på det som inte är till
fullo avskrivet, det gör den mer begriplig.
Avskrivningar
Detta gör att vi budgeterar med en avskrivning på 107 842 kr fördelat på Festsektionen 18 101 kr,
fotboll 5 820 kr samt hockeyn 83 921 kr. Detta är alltså budgeterat för 2022.
-

Personal

Då vi har en mammaledig personal på kansliet har vi visstidsanställt en vikarie. Bytet har gått oerhört
bra med ”flygande” övergång utan störningar i administration. Stort Tack till både ordinarie och
vikarier för bra och ansvarsfull hantering.

-

Vad har vi inte gjort?
 Planen att få i gång ungdomsmentorer har genomförts. I detta behöver vi ”sälja in”
vilken förmån det är för våra ungdomar och få en insyn samt påverkan på föreningens
beslut genom att vara ungdomsmentorer, det har vi inte lyckats med.

 Utökat samarbete med kommunen har sinkats av byte av chef på Kultur och Fritid på
Heby kommun med en av ledamöterna i Lundaprojektet som tf. Vi har däremot en
oerhört bra dialog med politiken och tjänstemännen om verksamheterna och samarbetet.
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