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Den 17:e februari 2015 omvaldes Kassören till sin post och har sedan dess varit
ansvarig för föreningens ekonomi under bokföringsåret. Hens löpande arbete har
bestått av att sköta in-och ut- betalningar för föreningen samt den löpande
bokföringen.
Under årsmötet 2014 beslutades det att föreningen skulle ändra sitt räkenskapsår så
att räkenskapsåret löper med kalenderåret. År 2015 är därmed första året med ett
räkenskapsår som följer kalenderåret. Det är även det första året med medlemsavgift
på 180kr.
Föreningens byte från DanskeBank till Swedbank har varit lyckat.
Bokföringsprogrammet hanteras från bankens hemsida och det har varit lättare att
hantera kontantbetalningar. Föreningen har även, efter styrelsebeslut, valt att skaffa
Swish som kommer att börja användas år 2016.
Överskottet för bokföringsåret ligger på 7752kr. Detta överskott har som tidigare
bestämt tänkt subventionera gasquer, men detta har inte kunnat ske ännu eftersom
att alla medel kommer in under insparken i september. För vintergasquen 2016 är det
däremot redan tänkt att UPaD ska subventionera gasquen med cirka 5000kr.
Antalet nya medlemmar för året 2015 var högre än vad vi hade trott. Då tidigare år
har haft antingen 44 eller 38 nya medlemmar uppskattade vi i budgeten att år 2015
skulle ha 40 medlemmar. Antalet nya medlemmar var dock 54 stycken för år 2015,
varav 3 alumnimedlemmar.
De flesta projekt under år 2015 har slutat med ett litet överskott kring 900kr-1500kr.
Vintergasquen hade ett positivt resultat, insparksgasquen slutade med ett positivt
resultat och vi fick en högre summa än budgeterad i bidrag från folkuniversitet till
exempel. Eftersom att många projekt planeras enligt principen att det är bättre att ta
det säkra före det osäkra, har de flesta projekt avslutats med ett överskott. Att
fortsätta med att subventionera i den stil som kommer att ske på vintergasquen kan
uppmuntra projektansvariga att fortfarande vara försiktiga vid planering av projekt,
men att säkerställa att medel från UPaD används till alla medlemmars bästa intresse.
Föreningen har strävat efter att hålla sig inom ramarna av tidigare budget.
Fikakostnader har skurits ned markant och föreningen har varit noga med att
rapportera in till Folkuniversitetet för bidrag.
Den ingående balansen för nästa period är 27 144,87.

