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Ekonomirapport sept. 2018 

 

Händelser under perioden 20 maj – 1 sept. 

Den viktigaste händelsen under perioden har varit att vi erhållit 143 098 kr från Staafs fond. 

Beloppet är överfört till SBAB. I övrigt har det varit avslut för vårens aktiviteter, diverse 

hyror, betalning av Finlandsresan och funktionärsersättning för Stockholm maraton. 

 

Intäkter;  

Totalt 410 021 kr, under perioden 188 885 kr härav; 

Har är utbetalningen från Staafs fond den mest betydande med 143 080 kr 

Entréavgifter, majmötet; 3 200 kr, motsvarande 80 betalande. 

Inbetalningar programaktiviteter; 5 487 kr, avseende Ulriksdal, Rosersberg, Bergmanåret och 

Armémuseet. Alla aktiviteter slutbetalda. 

Lotteri maj; 1 995 kr, netto för perioden uppgår till 888 kr (våren 6 198 kr). Ersättning för 

Marathon 22 025 samt ytterligare en utbetalning avseende medlemsavgifter på 13 080 kr. 

Medlemsavgifterna är nu i stort sett slutbetalade (se Sivs rapport) 

 

Kostnader; 

Totalt 320 086 kr, under perioden 157 941 kr, härav; 

Den största posten här avser Finlandsresan, 85 140 kr. Fakturan var något lägre än förväntat 

varför resan gav ett visst överskott.  

Möteskostnader; hyra, förtäring och underhållning 28 175 kr, varav förtäring april - 

majmötena 16 875 kr, hyra Messingen 2 300 kr (april-maj), samt majunderhållning 9 000.  

Priser lotterier 1 107 kr. Se nettoresultat för hittills i år under intäkter 

Kostnader utflykter/studiebesök totalt 8 900 kr, Rosersberg, Filmstaden Ulriksdal och 

Armémuseet. 

Övriga externa kostnader 33 964 kr; härav lokalhyra Lindhem 16 600 kr avseende Q3 5 25 kr 

och timdebiterad lokalkostnad våren 2018 11 350 kr. (Kostnad avseende bridge, 3 300 kr,  
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betalad av bridgeklubben), uppvaktningar 5 002 kr (presentkort, uppvaktningar), konferenser 

11 172 kr (styrelsekonf. sept.) 

 

Resultatet för perioden jan – aug landar på + 89 635 kr eftersom ersättningen från Staafs 

fond fallit ut under perioden.  Med fonden periodiserad skulle vi landa på 42 233 kr och utan 

fond på -53 146.  

OBS! Inga poster avseende aktiviteter under hösten 2018 är bokade. En antal inbetalningar 

för diverse aktiviteter är gjorda. 

 

 

Bilagor:  Resultatrapport 

Sammanställning för våren (en rapport med många siffror, men lugn               

jag skall försöka förklara på mötet) 

 

 

 


