Årsbokslut 2016
Styrelsen har under året minskat verksamheten och det inneburit minde antal transaktioner.
Undertecknad har under verksamhetsåret 2016 varit kassör utanför styrelsen. Det har
inneburit en viss svårighet då protokoll och information om beslut har uteblivit fram till
november månad.
Om man skall ha en kassör utanför styrelsen behöver styrelsen regelbundet informera
kassören. Föreningen har också mindre kostnader och har därför i ett överskott på 16 465,47
kr.
Intäkter
Föreningens intäkter följer budget, men på två poster har vi fått in mer pengar. Kommunens
bidrag ökade från12 000 kr 2015 till 15 000 kr för 2016. Övriga intäkter på 2544 kr är ej
budgeterade och skall egentligen inte räknas med i resultatet. Anledningen är en felaktig
utbetalning i december 2015 av hyran till Röda Korset. Utbetalningen gick istället till
Attention Riks. Detta uppmärksammades av Attention som frågade om de hade fått en gåva.
2 144 kr återbetalades den 27 januari och samma dag betalades hyran till Röda Korset. Det
innebär att föreningen har betalt 4 hyror under året.
400 kr har också inkommit som en minnesgåva för en medlem som avled.
Utgifter
Kurser och utbildningar, annonser har mindre utgifter än budgeterat. Lokalkostnader skall
sänkas med 2144 kr och då blir resultatet 5200 kr. Det finns en samstämmighet mellan
kostnader och budget. Vi har under startat upp en egen hemsida som ligger under
annonskostnader
2016 år resultat mot budget visar att vi har mindre kostnader (20 178 kr) mot budgeten
(31 500 kr) och högre intäkter (36 644 kr) än budget (31 500 kr).
Resultat
Årets resultat är ett överskott 16 465,47 kr.
Styrelsen föreslår:
Att föra 2016 års överskott på 16 465,47 kr till löpande räkning.
Att anta 2017 års budget.
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