Ekonomisk berättelse 2018
Skriven av: Liam Martin
(Observera att denna del enbart täcker föreningsverksamheten. LEADER-projektet redovisas separat)
Under det ekonomiska året 2018 fick föreningen in 62 500 sek i intäkter och spenderade 74 606 sek i
utgifter, vilket resulterade i ett underskott på totalt 12 106 sek. Detta underskott kunde täckas upp med
hjälp av tidigare års överskott i föreningskassan. Medan de totala utgifterna för 2018 hölls inom
ramarna för den budget som tagits fram i början av verksamhetsåret, så blev intäkterna lägre än
förväntat. Detta gällde framförallt övernattningar och sponsorer, som båda drog in cirka hälften av vad
som var budgeterat för. Medlemskapet uppvisade dock en positiv trend, med 117 betalande
medlemmar under 2018, vilket resulterade i en intäkt på 22 000 sek (Tabell 1).
En ny intäkt inkom under 2018. Detta i form av den nyuppstartade fotokursen som totalt drog in 4 000
sek. Mer info om denna ges i årsberättelsen. Ytterligare en utgift (försäkring) och en intäkt (uthyrning)
lades till under 2018, dock utan att generera någon faktisk summa då dessa enbart lagts till inför 2019
års budget. Mer info om dessa ges i samband med budgeten 2019 (Tabell 1).
2018 expanderade vi även vår användning av digitala betalningsmedel. Efter att ha infört Swish som
betalningsmedel för guidningar under 2017 så utvidgades detta under 2018 till att även innefatta
betalningar för övernattningar och medlemskap. Fördelarna med detta var många, framförallt för
överernattningar där betalningen med kontanter blivit allt mer problematisk för både medlemmar och
fågelstationen under senare år. Främst då för att användning av kontanter som betalmedel minskat och
blivit allt svårare att växla in. Det nya systemet att betala medlemsavgift och övernattningar via Swish
har bemötts positivt under året och har redan börjat användas flitigt, särskilt som betalningsmetod för
övernattningar. Under kommande år hoppas vi kunna utöka de digitala betalningsmetoderna ytterligare
för att kunna effektivisera föreningens ekonomiska redovisning, även om kontant betalning för
medlemsavgift och övernattning också kommer fortsätta vara ett accepterat betalningsmedel framöver.

UTGIFTER

2018 INTÄKTER

LOKALHYRA
ELKOSTNADER
BANKKOSTNADER
IT/TV/TELEFON
RINGMÄRKNING
BASVAROR
SOPOR
FÖRSÄKRING
PRENUMERATIONER
OMBYGGNAD
RESEERSÄTTNINGAR

20 000 kr
20 979 kr
2 613 kr
9 149 kr
554 kr
5 000 kr
3 811 kr
0 kr
500 kr
3 000 kr
9 000 kr

MEDLEMSAVGIFTER
ÖVERNATTNINGAR
UTYHYRNING
VETENSKAPLIGA PROJEKT
SPONSORER
BYGGKONTO
FOTOKURS

TOTAL

76 624 kr TOTAL

2018
22 000 kr
11 500 kr
0 kr
15 000 kr
10 000 kr
0 kr
4 000 kr

62 500 kr

Tabell 1. Redovisning av föreningens ekonomi 2018 – observera att detta inte gäller utgifter/intäkter
kopplade till LEADER-projektet!

Under 2018 beslöt styrelsen att separera på ekonomiansvaret till två delar – föreningsverksamheten
och LEADER-projektet. Detta eftersom arbetsbördan för båda delarna hade blivit för extensiv för en
person att genomföra. I framtiden kommer därför den ekonomiska redovisningen att bestå utav två
delar: den gällande föreningens ideella verksamhet, vilket inkluderar de ekonomiska delarna som är
inkluderade i (Tabell 1), samt LEADER-projektet, vilket inkluderar de delar som redovisas där, såsom
betalning av personal och projektpengar. Med denna omstrukturering hoppas styrelsen kunna breda ut
sitt fokus och på så sätt effektivisera arbetet på fågelstationen och inom föreningen.

