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Den 7 oktober 2014 valdes Kassören till sin post och har sedan dess varit ansvarig
för föreningens ekonomi. Hens löpande arbete har bestått av att sköta in-och utbetalningar för föreningen samt den löpande bokföringen.
Under årsmötet 2014 beslutades det att föreningen skulle ändra sitt räkenskapsår så
att räkenskapsåret löper med kalenderåret. Styrelsen beslutade att HT 2014 skulle
bokföras som ett brutet räkenskapsår. De stora skillnaderna på budget och utfall för
föreningens ekonomi under perioden förklaras av att budgeten är för ett fullständigt
räkenskapsår, medan utfallet endast varit för ett kvartal.
Att föreningen har gått på en förlust på cirka 1800 kronor kan därmed förklaras av det
brutna räkenskapsåret. Föreningen har under perioden inte haft mycket inkomster då
medlemsavgifterna (den inkomst som främst ska tänkas täcka föreningens fasta
kostnader) vanligtvis betalas in i september månad. Förlusten på ca 1800 kronor som
redovisats för perioden är främst föreningens bokföringsprogram, årsmötesfikat för
2014 samt en gasquebetalning från insparken 2014 som hade undervärderats.
Kassören har fått tillbaka besked från Skatteverket från omprövningen år 2014.
Skatteverket beslutade att föreningen inte var skattepliktiga för perioden.
Föreningen har även, efter styrelsebeslut, bytt föreningens bank från DanskeBank till
Swedbank för att skära ned på föreningens fasta kostnader. Ett bankbyte kommer
även kunna göra det lättare att bland annat hantera kontantbetalningar, då
Swedbank hanterar kontanter, vilket DanskeBank inte gör. Med byte av bank blir
även bokföringsprogrammet billigare.
Föreningen har strävat efter att hålla sig inom ramarna av tidigare budget.
Fikakostnader har skurits ned och föreningen har varit noga med att rapportera in till
Folkuniversitetet för bidrag.
Den ingående balansen för nästa period är 16.185,43.

Budget och Utfall Period 2014.10.01 – 2014.12.31
Upad HT2014
Intäkter
Bidrag
Medlemsavgifter
Intäkter gasque
Betalda aktiviteter (resor etc.)
Övriga intäkter (ex. Folkuniversitetet)
Summa intäkter:

Kostnader
Styrelsekostnader/inköp
Aktivitetskostnader (resor etc.)
Utgifter gasque
Aktivitetsutskott, övrigt
Arbetslivsutskottet
Utbildningsutskottet
Övriga kostnader
Summa kostnader:
Resultat

Budget

Utfall

8000
6400
70000
35000
1000

1908,33
175
0
0
1004

120400

3087,33

5500
35000
70000
6000
3000
900
0

1347,72
0
403
119,5
1394,67
629,13
1004

120400

4898,02

0

-1810,69

