
Årsbokslut 2021 

Mikael Lindholm har varit verksamhetsåret varit vald som ordförande. Mikael har även betalt 
föreningens räkningar under året och någon särskild kassör har inte utsetts av styrelsen. Det är 
ett tyngre uppdrag och ingen har varit villig att påta sig uppdraget.  

Vi har anlitat Per-Rune Lindby för att sköta bokföringen och skicka redovisningar till 
styrelsen varje kvartal, han är inte invald i styrelsen till styrelsen. Föreningen har betalat ett 
arvode på 1500 kr för uppdraget under för 2020 till Per-Runes firma under verksamhetsåret 
2021. 

Likviditet 
Föreningen har en god likviditet då det egna kapitalet uppgår till 81 134,74 kr vid årets slut. 
Dessutom har vi reserverade medel på 5000 kr för pippi projektet. Totalt likvida medel är 
86 134,74 kr den 31/12-2021.  

Föreningens verksamhet har under året varit mindre än vanligt. Det är de fasta kostnaderna 
som ändå skall betalas, hyra till Röda Korset, kostnader för hemsida och kostnader för 
förvaltning. Hyran till Röda korset som betalas i förväg kommer normalt i december 2020.  
Aviseringen kom inte till oss förrän i maj månad 2021. Räkningen var då på 8 månader. Vi 
har alltså betalt 3 hyror och den sista aviseringen för januari till april 2022. Anledningen till 
aviseringarna från Röda korset uteblev var sjukdom ibland personalen.    

Budgetuppföljning och resultat 
Inkomster 
Den större avvikelsen från budget är medlemsavgifter, medlemsavgifterna har minskat med 
3 207 kr.  

Utgifter 
Kostnaden för 2020 var endast 3658 kr för hyror.  Den större avvikelsen är alltså 
hyreskostnaden, räknar vi bort kostnaden som skulle betalats december 2020 så uppgår 
kostnaden för 2021 till 5 487 kr för ett år. Det innebär att kostnaden stämmer överens med 
budget för 2021.  

 

Resultat 

Årets resultat är ett överskott 5 990,86 kr. 

Styrelsen föreslår: 

Att föra 2021 års överskott på 5 990,86 kr till löpande räkning. 

Att anta 2022 års budget. 

 


