Östervåla 2018-08-24

Den ekonomiska rapporteringen för juli finns redan utlagd så här kommer en kort rapport
om övriga aktiviteter samt information om budgetprocessen inför 2019. Styrelsemötet
för augusti var den 16:e så jag är lite sen med detta men lite handlingar kring budgeten
skulle först fram.
Information från styrelsen 24/8 inkl budgetförutsättningar
o
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Budget 2019

Sektionerna
Hockey
Dags att göra nytt försök att spola is nu när temperaturen tillåter det. Aggregaten
startades i tisdags och vi har ett läger planerat i början av september så vi hoppas på is
till dess. Belysningen är fixad med nya lysrör, visas armaturer är dock fortfarande för
skadade för att kunna nyttjas.
Organisationen känns i det stora hela på plats men visst ska väl några spelare till signas
innan man är helt nöjd.
1000 klubben fylls på så det kommer in pengar kontinuerligt, även ”räddaishallen” ger
pengar, idag har vi fått in 1200 kronor.
Fotboll
En uppskattad fotbollens dag har arrangerats med försäljning av hamburgare för drygt
20 000 kronor.
Gymnastiken
Uppstart inom kort, dock ingen EFIT denna säsong men i övrigt som tidigare med olika
aktiviteter, se deras sida för mer information.
Skidor
Oljegrusbeläggning på våra mindre vägar i byarna ställer till problem då det inte är något
före som passar rullskidorna, alternativa sträckor undersöks och ett alternativ är
Tämnaren runt. Mer info kommer..
Skogsvallen
I dag och morgon sker de sista aktiviteterna för säsongen, därefter återstår utvärdering
av sommaren.

Budget 2019
Processen att skapa budgeten är nu satt och är:
Till styrelsemötet 20/9 ska de gemensamma kostnaderna som rör försäkringar,
fastigheter, personal och liknande vara budgeterat. Då kan vi färdigställa
budgetförutsättningarna för de övriga sektionerna enligt bilagt dokument, detta
dokument är alltså inte helt klart ännu.
Till styrelsemötet 18/10 ska sektionerna lämna in sina budgetar och det ska ske i det
Excel-ark jag bifogat här och inga andra konton än de där angivna får användas. Vi har
tagit bort ungefär en tredjedel av kontonumren då det var flera med olika nummer men
med i princip samma innehål. Det behövs inte tre olika kontonummer för exempelvis el.
Detta kommer göra bokföringen enklare men framförallt mycket enklare att läsa
boksluten.
Till styrelsemötet 14/11 ska allt vara sammanställt för eventuella korrigeringar där
styrelsen kan remittera tillbaka budgeterarna till sektionerna.
Och på decembermötet 20/12 spikas den slutliga budgeten, formellt tas ju ett beslut på
årsmötet om budgeten men vi kommer jobba mot den nya när nya året startar.
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