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

Jag intygar  

Föreningens namn  Östervåla Idrottsförening  

Idrotter  Fotboll,Gymnastik,Gymnastik - Barngymnastik 7-12 år (ej 
tävling),Gymnastik - Barngymnastik upp till 6 år,Ishockey,Skidor  

Kontotyp  Bankgiro  

Ange enligt exemplet ovan  Evenemang på Skogsvallen som ställts in pga ej hyrbart är 
bussbesökare till bland annat nöjesmuseet. Intäkterna är entre 
konto 3011.  

Ange budgeterade intäkter 
(totalt)  

35 000  

Varav intäkter från 
sponsor- och mediaavtal  

0  

Ange faktiska intäkter 
(totalt)  

0  

Varav intäkter från 
sponsor- och mediaavtal  

0  

Ange budgeterade 
kostnader (totalt)  

4 000  

Varav kostnader för löner 
och arvoden  

0  

Ange faktiska kostnader 
(totalt)  

0  

Varav kostnader för löner 
och arvoden  

0  

Dokument som verifierar 
inställt/begränsat 
evenemang  

Östervåla Idrottsförening.pdf 



Budget för evenemang  Kalkyl bussbesökare vallen.xlsx 

Bokföring från 
motsvarande evenemang 
2019/2020  

OIF_Resultatrapport K-stalle 200 Skogsvallen Period 202104_1.pdf 
Budgetförutsättningar ÖIF verksamhetsåret 2021.pdf 

Ytterligare underlag  Protokoll 201215 Final.pdf 

Ange enligt ovan  Intäkterna bokförs på 3011 och minskade kostnader avser inköp till 
kiosken på konto 4070  

Ange typ av uteblivna 
intäkter enligt ovan  

Hockeyns verksamhet helt nerstängd, inklusive kiosken och 
lotterier. Se konton 3010,3289 , 3070, 3810, 3233 i bifogat excelark, 
de siffrorna framgår även av bilagda resultaträkningar. Minskade 
kostnader kopplat till det är 4012, 4030, 4070 samt 4234. Dessa 
framgår även av samma resultaträkningar. Verksamheten 
beslutades nerlagd, vilket ju gäller alla, vilket framgår av protokoll 
201215  

Ange budgeterade intäkter  122 220  

Ange faktiska intäkter  12 100  

Dokument som verifierar 
inställd/begränsad 
verksamhet  

Protokoll 201215 Final.pdf 

Resultatrapport för 
perioden 1/1 - 30/4 2019  

OIF_Resultatrapport K-stalle 400 Ishockey gemensamt Period 
201904_1.pdf 

Resultatrapport för 
perioden 1/1 - 30/4 2021  

OIF_Resultatrapport K-stalle 400 Ishockey gemensamt Period 
202104_1.pdf 

Ytterligare underlag  Östervåla Idrottsförening.pdf 

Ange enligt ovan  Se konton 3010,3289 , 3070, 3810, 3233 i bifogat excelark, de 
siffrorna framgår även av bilagda resultaträkningar. Minskade 
kostnader kopplat till det är 4012, 4030, 4070 samt 4234. Dessa 
framgår även av samma resultaträkningar. Verksamheten 
beslutades nerlagd, vilket ju gäller alla, vilket framgår av protokoll 
201215  

Ange minskade kostnader 
för hela föreningen enligt 
ovan  

10 448  



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

5 154 583  

Bifoga årsredovisning  Årsredovisning Final2.pdf 

Bifoga 
verksamhetsberättelse  

Verksamhetserättelse styrelsen.pdf 

Ange stöd för 
korttidspermittering enligt 
ovan  

0  

Från myndighet (ej stöd 
från korttidspermittering)  

0  

Från region  0  

Från kommun  0  

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

Ja  

E-post  staffan.boman@svw.se  

 
 


