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Min roll

▪ Johan Ingjald

▪ Kassör/styrelsen, bokföring, löner, 
arrangemang, (kansli)

▪ Eget företag: Hug IT

▪ Anmälnings/tävlingssystem, bokföringssystem, 
passeringssystem, hemsidor

▪ Eldsjäl i föreningslivet - kassör i 3 föreningar, 
ledamot i ett förbund och bokföring för en 
stiftelse

▪ Löpare – tävlar för IF Start



Mitt 
engagemang 
under året

▪ Funktionär och i arbetsgrupp på
flera arrangemang

▪ Nya hemsidor

▪ QR-koder, nätverk m.m. till hallen

▪ Nytt passeringssystem (snart klart)

▪ Digitala utlägg och medlemssidor

▪ Tagit över lönehanteringen helt

▪ Fört in bokföring från 2015 och 
framåt i nya bokföringssystemet



Balans 2020 - Sammanställning

▪ 2020

▪ Gott om ”fysiska”/kontanta tillgångar



Balans 2020 – Reviderat 2019

▪ 2020

▪ 2019 – Original (som årsmötet 2020-03-17)

▪ 2019 - Reviderat



Balans 2020 – Reviderat 2019

VAD HAR GJORTS?

▪ Balanskonton har gåtts igenom för att jämföra 
med verkligheten

▪ Vissa poster har bokförts på andra konton

▪ Resultatet har periodiserats för att matcha 
presenterat resultat (handlade om ca 50 tkr)

KUNDE DET INTE GJORTS PÅ 2020?

▪ Kanske, men det låg kvar gammalt ”skräp” från så 
långt tillbaka som 2015 som borde ha fixats för 
länge sedan

▪ Några poster berörde just 2019 års resultat, som 
t.ex. inkomna lägeravgifter och LOK-stöd

▪ Om det inte gjorts nu hade ”felen” från 2019 förts 
över till 2020, då även 2021KONSEKVENS?

▪ Egentligen inget i ”verkligheten” – bara en 
jämförelse

▪ Resultatet som fastslogs på årsmötet 2020 är det 
som gäller officiellt



Balans 2020 – Reviderat 2019

▪ 2019 – Reviderat

▪ 2019 – Original (som presenterat på årsmötet 2020-03-17)



Balans 2020 – Reviderat 2019

▪ 2019 – Reviderat

▪ 2019 – Original (som presenterat på årsmötet 2020-03-17)



Balans 2020 – Reviderat 2019

FÖRDELAR

▪ Jämföra med ”verkligheten”

▪ Få bort ”skräp” som legat kvar många år

▪ Konsekvent med hur 2020 bokförts

▪ ”Rent” framöver för 2021

▪ OK från revisor och övrig styrelse

NACKDELAR

▪ Ingående och utgående balans för 2019 vs 
2020 stämmer ej*

*för det på årsmötet 2020



Resultat 2020 - Arrangemang

Örebro Indoor 
Games

Tybblelundsspelen Inomhus USM Gubbracet

2019: +130 823 kr
2020: +110 466 kr

2019: +67 984 kr
2020: +69 398 kr

2019: 0 kr
2020: +155 010 kr

2019: +93 337 kr
2020: -3 134 kr

Vårruset Friidrottsskolan Närkeracet Å-stadsloppet

2019: +444 198 kr
2020: +313 357 kr

2019: +303 169 kr
2020: +190 372 kr

2019: 0 kr
2020: +8 309 kr

2019: +238 492 kr
2020: -917 kr



Resultat 2020 - Verksamhet

Friidrott Hallen Huvudföreningen Kansliet

2019: -1 066 896 kr
2020: -1 117 035 kr

2019: +1 505 492 kr
2020: +1 188 124 kr

2019: +214 396 kr
2020: +298 570 kr

2019: -1 098 376kr
2020: -591 316 kr

▪ Stora kostnadsbesparingar i verksamheten (nästan inga anmälningsavgifter, resor m.m.)

▪ Återbetalningar av träningsläger (Friidrott)

▪ Från 4 till 2 anställda (Kansliet)

▪ Corona-stöd/Bidrag (Huvud+Kansliet)

▪ Lägre kostnader för bokföring m.m. (mitt arbete, ca -100-200 tkr/år mot tidigare)



Resultat 2020 - Sammanställning

2018 2019 2020

Arrangemang +1 310 988 kr + 1 262 630 kr +842 863 kr

Verksamhet -1 071 448 kr -874 176 kr -281 657 kr

Totalt +239 540 kr +388 454 kr +561 206 kr



Budget 2021 – Ett osäkert läge

▪ Summering
+ 249 110 kr

▪ Baserat till stor del på 2020 års resultat, men med vissa justeringar i arrangemang och bidrag, 
samt löner

▪ Vi kommer bl.a. provanställa Rebecca E på kansliet med start 1 april 2021, vilket är in räknat

▪ Annars väldigt osäkert läge, så budgeten får ses som spekulation



Avslutning - Sammanfattning

2019 2020 2021

Resultat +388 454 kr +561 206 kr ?

Budget +44 314 kr +117 700 kr +251 410 kr



Tack
FRÅGOR OM DETALJER?
KASSOR@KFUMOREBROFRIIDROTT.SE


