Släktföreningen Stenkula
Årsredovisning 2008
Resultaträkning 20080101—20081231
Intäkter
Medlemsavgifter NOT 1
Finansiella intäkter, sparränta

3.550,221,46

Kostnader
Administrationskostnader NOT 2
Porto
Kuvert och papper u tryck

340,50
60,-

- 400,50

Blomster
Sorgbukett

450,-

Möteskostnader
Släktmöte, Stralsund NOT 3
Öresutjämning
Styrelsemöte

824,88
0,12
0,-

- 450,-

- 825,-

Produktion av släktrelaterat material
Finansiella kostnader
Årsavgift, bankgiro NOT 4
Aviavgift, bankgiro NOT 5
25 st à 9,RESULTAT

0,- 225,0,225,1.870,96

Balansräkning per 2008-12-31
Tillgångar:
Bank
Kassa
Summa tillgångar
Skulder & Eget kapital:
Eget kapital
Ingående Eget kapital 10.914,21
Årets Resultat
1.870,96
Utgående Eget kapital 12.785,17
Kortfristiga skulder
Skulder till kassör för utlägg
Skulder till sekreterare för utlägg
Summa skulder och eget kapital

12.468,07
382,50
12.850,57

12.785,17

65,0,40
12.850,57

Noter:
1. varav
- Familjemedlemskap
15 x 150 = 2.250
- Enskilda medlemmar
12 x 100 = 1.200
- För hög avgift
2 x 50 =
100
SUMMA
3.550

2. Släktföreningen aktiverar inga utgifter på balansräkningen utan kostnadsför alla
utgifter direkt gentemot resultaträkningen. Detta kommer delvis att underskatta
föreningens resultat eftersom delar av de brev, papper, etiketter och porto som
införskaffas ännu inte har förbrukats. Beloppen anses dock som ringa varför någon
justering inte har gjorts.
3. Specifikation av Släktföreningens möte i Stralsund 20080920—20080921
(beloppen är omräknade till SEK, kursen skiljer sig beroende på betaldag och är icke angivet)

Intäkter
Inbetalda anmälningsavgifter

36.783,-

Kostnader
Hotell och middag
Bussresa
Present till chaufför*
Otillräcklig betalning
för kaffet efter maten**

19.537,38
17.920,100,98
49,52

SUMMA kostnader

37.607,88

RESULTAT

- 824,88

* En flaska dansk tax-free sherry av märket Fad no 6.
** Efter den gemensamma middagen på hotellet beställdes det kaffe som de enskilda medlemmarna
själva skulle bekosta. Beloppet (€ 23,40) lades på hotellfakturan och meningen var att de enskilda
medlemmarna skulle lämna motsvarade belopp till kassör eller sekreterare i anslutning till
kaffedrickandet. Medlemmarna betalade dock enkom in € 18,30 och skillnaden blev helt enkelt
Släktföreningen tvungen att stå för.

4. Vår bank, Färs & Frosta Sparbank, kom att under våren 2008 utöka omfattningen
av ”sponsorverksamhet för ideella föreningar” vilket för släktföreningens del innebar
att banken efterskänkte vår årsavgiften om SEK 250 kronor för att ”ge ytterligare
tillskott till er för att bedriva den lokala föreningsverksamheten på ett framgångsrikt
sätt”.

5. Vår bank, Färs & Frosta Sparbank, kom att under hösten 2008 skicka ut räkning på
aviavgift för insättningsavier som skickas ut per post. Detta har inte tidigare
fakturerats. Efter kontakt med banken menade dessa att där alltid varit en avgift om
nio kronor per utskick men att det inte skickades ut förrän minst tio aviutskick gjorts.
Jag finner det dock märkligt eftersom det även tidigare år gjorts fler än tio aviutskick.

