Östervåla 2018-06-14

Vi har ännu inte haft styrelsemötet för juni månad och jag hade tänkt rapportera
ekonomin för föregående månad efter mötena, men nu kommer ju midsommar så snabbt
på så jag går händelserna lite i förväg och rapporterar ekonomin nu så kommer övrig
information efter mötet
Bokslut 2018-05.
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Sammanfattning, utmaningar och möjligeter.

Övergripande
Under maj månad omsatte vi endast 226 557 kr vilket är mindre än normalt, men vi har
inte resultatfört några intäkter under maj på Skogsvallen även om pengar betalats in i
förskott via Tickster. Under juni har vi nu bokfört allt som inkommit beroende på att
säsongen har börjat.
Några större fakturor, som matchklocka, har inkommit denna månad vilket också gör att
den enskilda månadens resultat är minus 58 078 kr. Sponsring för matchklockan har
inkommit tidigare.
Ackumulerat har vi omsatt 1 380 471 kr och har ett överskott på 133 905 kronor.
Sektionerna
Hockey
Av förklarliga skäl kommer det inte in så mycket pengar så här års, Hockeyjokern snurrar
på och lite underhåll som kostar.
Ackumulerat i år har sektionen en omsättning på 324 906 kr och ett överskott på 42 301,
men då är utbildningsbidraget för Gustav Lindström på 75 000 kr med vilket innebär att
exklusive det går man med ett underskott.
Fotboll
På fotbollen är det däremot full fart, omsätter 101 247 kr i maj och ackumulerat 200 550
kr, och säsongen har ju bara börjat!
Månaden ger ett överskott på 42 052 kr och ackumulerat visar sektionen ett överskott
om 73 676 kr. I skrivande stund ringer Mikael Larsson och frågar om det är ok att handla
ventiler för några tusenlappar till bevattning av fotbollsplanen, men kan inte annat än
imponeras av alla våra eldsjälar!
Gymnastiken
Man har som vanligt bra koll på ekonomin och visar ett överskott om 20 406 kr på en
omsättning om 30 280 kr.

Skidor
Skidor har en omsättning ackumulerat på 46 612 kr men visar ett underskott på 46 317
kr! Men precis som gymnastiken har sektionen järnkoll på sina kostnader och skälet till
att det ser ut så här är att man köpte in kläder i fjol som medlemmarna betalade till
föreningen, men fakturan på detta kom i början av detta år och bokfördes då. Så
överskottet i fjol blev onormalt stort och egentligen skulle alltså denna kostnad ha varit
reserverad i årsbokslutet.
Skogsvallen
I början av året resultatfördes en del intäkter i form av förköp, vi slutade med det efter
årsmötet med skälet att de evenemang försäljningen avsåg inte hade genomförts. Men
underhållskostnader under början av året är i princip lika mycket så det visar ett litet
överskott så här långt.
I juni har det dragit igång och numera resultatförs allt som inkommit ackumulerat.
Tidigare år har vi balansfört alla intäkter och kostnader till aktiviteterna var genomförda
så allt resultatfördes när det var klart, så kommer alltså inte kunna ske i år men för att
uppnå bästa uppföljning löpande är min ambition att göra så kommande år.
Vi får leva med att resultatet åker berg o dalbana under sommarmånaderna men vi har
ju hela tiden koll på vad som tillhör sektionen, exempelvis har vi nu fått en faktura på
375 000 kr som Takida ska ha i förskott för sitt uppträdande. Sektionen jobbar med en
likviditetsbudget som ska ligga till grund för ett tillfälligt lån som vi tar upp före
sommaren för att klara detta.
Sen hoppas vi på ett skapligt överskott när vi i höst summerar sommaren som stöttar
idrottssektionerna.
Gemensamma
För ”kansliet bokförs ju alla personalkostnader och lönebidrag, även gemensamma
kostnader som försäkringar. Just försäkringar sticker ut med en stor kostnad av det
enkla skälet att fakturan om 79 987 kr kommer i början av året. Tack vare
Lotteriintäkter, medlemsavgifter och annat går avdelningen bättre än budget och visar
endast ett underskott om 497 kr.
Sammanfattning, utmaningar och möjligeter
Efter årsmötet har fokus varit på att sätta rutiner, ordna behörigheter till
skattemyndighet, arbetsförmedling, banker mm. Det går bättre och bättre så ”boksluten”
går snabbt nu, men det är ju egentligen bara att säkra att allt under månaden är bokfört
och säkerställa att saldot i kassan och på banken överensstämmer med balansräkningen.
Frågan är hur Ni vill ha det rapporterat, räcker sammanfattningen ovan? Jag har också
publicerat alla rapporter men det tar ju en stund att läsa in dessa, men Ni som vill borra
ner Er i just Er sektions resultat kan se det på kontonivå där.
Utmaningen närmast ligger i att få igång kylanläggningen i ishallen så den planerade
försäsongsmatchen mellan Djurgården och Almtuna kan genomföras och inbringa ett
överskott.
Möjligheterna finns i ett ökat samarbete med kommunen och övriga föreningar i
området, den processen fortgår och närmast med ett möte med övriga föreningar
timmen innan nästa styrelsemöte på onsdag.
//Staffan Boman

