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Följebrev till bokslutet
Eftersom ett par resultatpunkter skiljer sig markant ifrån budgeten vill vi passa på att göra en redovisning av dessa redan innan årsmötet.
Den största punkten rör det riktade elitstödet där utfallet blev mindre än hälften av det som budgeterats.
Detta beror på den diskussion som fördes förra året mellan RF och SOK. När budgeten antogs hade vi fått
beskedet ifrån RF att det riktade stödet tillhörde SCF och att vi kunde använda det på bästa sätt för vår
elitverksamhet. Ursprungligen var detta bidrag SOK:s medel och när den slutgiltiga förhandlingen var
klar var pengarna åter öronmärkta för SOK:s arbete med våra elitlag.
Därmed försvann de här pengarna ur vår budget och i det här fallet var det vårt brutna verksamhetsår
som ställde till det då RF och SOK tyckte de tagit beslutet i god tid innan årsskiftet, vilket är då både
organisationernas verksamhetsår börjar.
Till stor del har detta stora bortfall kunnat kompenseras och har inte till någon större del påverkat
verksamheten.
I övrigt finns det som vanligt några punkter har gått över budget och andra under budget.
Några punkter som kan noteras är:
• På tävlingssidan har vi ett större inköp av standar och liknande samt lite avskrivningar av gamla 		
fordringar på lag i olika sammanhang vilket är en merkostnad på cirka 30.000 kr.
• En spelarförsäkring som tecknats under säsongen och som var budgeterad ibland intäkterna men
inte bland utgifterna av årsmötet. Kostnaden för denna är cirka 100.000 kronor och ligger under
centrala utgifter.
• När sponsringssamarbetet med Lead Performance föll igenom efter ett VD-byte valde vi att fortsätta
samarbetet med Patric Håkansson på konsultbasis för att avsluta arbetet med S-Cup. Detta var en 		
kostnad på 109.000 kronor men vi ser utgiften som en investering i framtida utbildning.
• Det ökade kostnaderna på ”övriga centrala kostnader” rör till stor del klädhantering för 361 och 		
beställning av bland annat märken för Stora Grabbar.
Med tanke på att vi byggt på det egna kapitalet under den senaste tioårsperioden så är årets underskott
ingen fara men vi kommer att bevaka utvecklingen budgetmässigt under det kommande året.
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