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Ekonomisk rapport verksamhetsår 2016-10-01 – 2017-12-31
Vid slutet av år 2016 hade 21 medlemmar betalat medlemsavgift, och under
2017 hade föreningen 16 betalande medlemmar. Under hela verksamhetsåret
inkom 4100 kr i medlemsavgifter, under enbart 2017 inkom 2800 kr i
medlemsavgifter.
Kontot i Handelsbanken – och därmed även föreningens bankgiro – avslutades
2016-12-27 i syfte att sänka föreningens administrativa kostnader. Föreningens
kapital flyttades till ett separat konto i kassörens namn innan nya konton kunde
öppnas i JAK. Den förändringen innebar vissa administrativa konsekvenser;
föreningen har nu 3 konton:
- ett baskonto i JAK
- ett transaktionskonto i JAK
- ett avräkningskonto hos kassören i SEB, vilket krävs av JAK för ev utbetalning
av ekonomiska medel
Dessutom behöver ett medlemsregister upprättas där varje medlem har ett
personligt OCR-nummer, vilket är det enda sättet att veta vem som har betalat in
sin medlemsavgift.
Föreningen har också bytt webbhotell för att i förlängningen sänka de fasta
kostnaderna.
2017-12-31 var föreningens kapital 2265,85. Det borde dock ha varit 600 kr
högre då kassören försummat att överföra 600 kr i seminarieintäkter som
swishats till vederbörande i juni 2017. Detta är dock justerat, och de intäkterna
ligger i 2018 års bokföring.
Utgifter för verksamhetsåret har varit medlemsavgift i JAK samt avgifter till det
nya webbhotellet samt ersättning för flytt av hemsida. Ersättning för utlägg i
samband med det föregående webbhotellet har utgått till Erika Hammarberg.
Ersättning har utgått till tre seminarier; Kjell Perder, Ann-Sofi Söderqvist samt
Peder Karlsson. Ersättning har även utgått till den externa revisorn vid den förra
revisionen.
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Resultaträkning för räkenskapsåret 2016‐10‐01 ‐ 2017‐12‐31
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Intäkter
Medlemsavgifter
Seminarieintäk
Erhållna bidrag
Summa intäkter

Kostnader
Bankavgifter
Internetdomän och webbhotell
Seminarier
Ers.extern revisor 2016
Summa kostnader

Årets resultat

Balansräkning vid 2016‐09‐30
Tillgångar
Bank
Fordringar
Summa tillgångar

7201,75 10 319,25
0
0
7201,75 10 319,25

Skulder och eget kapital
Eget kapital

Medlemsinsatser
Balanserad vinst
Eget kapital vid årets början
Årets resultat
Summa eget kapital

10 319,25

12 864,25
‐2545
7201,75 10 319,25
-3117,5

Skulder

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder
Summa skulder och eget kapital
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7201,75 10 319,25

