Styrelsens yttrande på inlämnad motion till Östersundsgymnasternas årsmöte 2018
Motion Östersundsgymnasternas årsmöte 2018 från Annika Krylén
Förslag till att föreningen skall ändra sin ekonomiska redovisning/bokföring. Intäkter
och utgifter skall kunna härledas till respektive sektion. Specifikt för KvAG skall det
finnas en mera detaljerad redovisning och om övriga tävlingssektioner vill kan de
också följa förslaget. All ekonomisk redovisning skall vara transparent/tillgänglig för
alla medlemmar.
Uppgifter som skall redovisas är b.la. :
Inkomster som t.ex.
• Medlemsavgifter och träningsavgifter.
• Inkomster från arrangemang. Tävlingar och Träningsläger m.m.
• LOK-stöd och eventuella andra bidrag t.ex. SISU.
• Lotteriförsäljning m.m.
• Sponsorintäkter
• Eventuella andra intäkter
Utgifter som t.ex.
• Antal timmar som sektionen/erna nyttjar hallen
• Tävlingar
• Läger
• Utbildningsbudget. Tränare och Domare m.m.
• Arvoden för tränare/ledare vid ”ordinarie verksamhet” samt vid resor för
tävlingar/läger m.m.
• Eventuella inköp av utrustning, magnesium m.m.
• Licenser/tävlingsavgifter
• Försäkringar
• Sektionens andel i att bidra till föreningens generella avgifter, t.ex.
omkostnader för kansliet med personal.
• Reseersättningar t.ex. milersättningar m.m.
• Eventuella andra utgifter
KvAG sektionen ska upprätta en årlig budget för sin verksamhet för att kunna
påverka kostnader och genom insatser öka intäkter till sektionen (övriga
tävlingssektioner kan välja att göra det samma). Framtagande och förankring av
denna budget skall ske med en grupp som bildas för varje tävlingssektion. Den
gruppen består av ledare från respektive träningsgrupp inom sektionen,
föräldrarepresentant från varje träningsgrupp inom sektionen, och representanter från
gymnasterna (över 16år).
Styrelsens yttrande på motionen

Styrelsen delar inte Annikas uppfattning om behovet att ändra sin ekonomiska
redovisning/bokförning i dagsläget. Östersundsgymnasterna är en ideell förening med en
stabil ekonomi. En mer omfattande bokförning/redovisning innebär i första hand ett
betydligt ökat arbete för kassören. Vinsten anses vara minimal i jämförelse till merarbetet.
Styrelsen har tidigare gjort en kartläggning av kostnader för gymnaster i respektive sektion
där det visade sig att tävlingsverksamheten har mer utgifter än inkomster. Av denna
anledning bestämde styrelsen sig för att bokföra de flesta utgifter och inkomster på
föreningsnivå istället för sektionsnivå. Styrelsens främsta ekonomiska uppgift är att hålla
föreningens ekonomi i balans. Redovisning av föreningens ekonomi sker i samband med
årsmötet och är tillgänglig för alla medlemmar. För att möjliggöra mer individuellt

ekonomiskt föräldraengagemang har varje sektion möjlighet att ha ett eget konto. Hur
pengarna på detta konta används styr sektionerna själva över. Redovisningen av denna
kan ske på efterfrågan. Styrelsen bedömmer i dagsläget att det inte finns någon vinst med
en förändrat bokförning. Styrelsen ser inte heller någon vinst med att tävlingssektionerna
ska göra egen budget, dels för att det kommer vara otroligt svårt att få en budget i balans,
dels för att att lägga en budget är tidskrävande och förutsätter kunskaper inom ekonomi
och föreningen. Detta kan inte antas som givet.
För att förtydliga vår tanke ges ett exempel. Vi är medvetna om att det inte är heltäckande.
För en grupp av 20 gymnaster som tränar trampolin en timme per vecka i 14 veckor (en
termin för träningsgrupperna är mellan 11-14 veckor) får vi in träningsavgifter på 22.000kr.
Ledarnas arvode (räknas för 3 ledare) är 4.200kr. Ledarnas (5 ledare) utbildningar kostade
sammanlagt 31.000kr, men eftersom inte alla nödvändiga utbildningar kan genomföras
inom en termin räknar vi med 15.500kr per termin.
Det blir alltså inkomst
utbildning
arvode
summa

22.000
-15.500
- 4.200
2.300

För gruppen KvAg Riks 5-6 med 14 gymnaster som tränar 5 ggr i vecka i 2 timmar i 20
veckor (en termin för tävlingsgrupper) får vi in träningsavgifter på 36.400kr. Ledarnas
arvode (räknas för 3 ledare) är 60.000kr. Ledarnas (12 ledare) utbildningar kostade
sammanlagt 153.000kr, men eftersom inte alla nödvändiga utbildningar kan genomföras
inom en termin räknar vi med 38.250kr per termin.
Det blir alltså inkomst
utbildning
arvode
summa

36.400
-38.250
-60.000
-61.850

Vi hoppas att kunna förtydliga med dessa exempel hur mycket sektionernas ekonomi
skiljer sig från varandra redan på de grundläggande poster. Vår uppfattning är att det är för
föreningens bästa att betrakta föreningen som ekonomisk helhelt.
Alla övriga frågor som tas upp i samband med motionen har besvarats separat redan
innan årsmötet. Svaret bifogas som handling bilaga 1 i svaret till motionen.

Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen.

Styrelsen Östersundsgymnasterna
Östersund, 180225

Bilaga 1, svar på frågorna
Under styrelsemötet som ägde rum 2018-02-09 så diskuterade styrelsen motionen och
kom fram till att den lämnas utan åtgärd på grund av att vi inte anser att det är en motion.
En motion är ett förslag som ska ändra vår verksamhet, och vi anser att din motion består
av många frågor, men inget förslag på hur vi ska ändra vår verksamhet.
Men vi svarar gärna på de frågor vi kan, vissa frågor kan vi inte svara på eftersom några
av våra inkomster och kostnader sker centralt, och inte på sektionsnivå. Till exempel
medlemsavgifter träningsavgifter, hallkostnader, ledararvoden, sponsring, bidrag mm.
Så till frågorna:
Vilka inkomster hade sektionen 2017 samt budget för 2018?
•

Medlemsavgifter och träningsavgifter. Detta bokförs på föreningen, så det finns
ingen redovisning för sektionen, eller någon budget. Under 2017 hade ÖGY ca
136 000 kr i medlemsavgifter och träningsavgifter ca 1 700 000 kr.

•

Inkomster för arrangemang. Tävlingar och träningsläger mm. Vissa tävlingar och
arrangemang sker på föreningsnivå, så alla kostnader och inkomster går till
föreningen. Men varje sektion kan arrangera läger, åka på tävlingar, åka på
träningsläger mm, och då kan de samla in pengar till deras kassa som föreningens
kassör bokför separat. Den redovisningen kan ni få om det skulle vara intressant.

•

LOK-stöd och eventuellt andra bidrag, tex. SISU. Detta sker på föreningsnivå och
inte sektionsnivå, alltså går alla bidrag vi söker till föreningen.

•

Lotteriförsäljning m.m. Detta kan redovisas på sektionens konto ifall sektionen har
arrangerat en tävling och ifall de har haft lotteri under tävlingen. Om så är fallet så
finns det i sektionens konto.

•

Sponsorintäkter? Vi har ganska få sponsorer, och de vi har sponsrar vår förening
och ingen specifik sektion.

•

Övrigt. Det finns ingen budget för sektionerna, utan när en grupp bestämmer sig för
att åka på en tävling eller läger så gör sektionsledaren en budget för den resan, så
att kostnaderna täcks. Detta redovisas på sektionens konto.

Vilka utgifter hade sektionen 2017 samt budget för 2018?
•

Antal timmar som KvAG nyttjar hallen, per grupp? Vad är avgiften per timme? Vi
har flera grupper i hallen samtidigt, och ibland även andra föreningar så vi räknar
inte hallkostnaderna för varje grupp/ sektion. Vi betalar 150 kr/timme som förening
för Gymnastikhallen. (finns information på ostersund.se)

•

Tävlingar och läger. Föreningen står för tävlingsavgifterna, och sedan får
sektionerna (eller deltagarna) betala för resa, boende, mat och ev andra kostnader.
Det finns ingen budget för detta då bet beror på hur många läger och tävlingar som
gruppen kommer iväg på. Hur mycket kostnader KvAG hade 2017 finns i deras
sektions redovisning.

•

Utbildningsbudget. Varje sektion får önska inför varje år hur mycket pengar de vill
ha till utbildning. Därefter tar styrelsen ett beslut om detta och sedan får
sektionsledarna reda på summan och kan skicka sin ledare på utbildningar. Inför
2017 hade KvAG en budget på 99300 kr och gjorde av med 96338 kr. Pengar som
inte utnyttjas följer ej med till nästa år. Inför 2018 har KvAG önskat en budget på
108 800 kr. Det beslutet är inte taget än.

•

Arvode för tränare / ledare. Arvoden för våra ledare bokförs inte separat för varje

sektion utan bokförs på föreningen. Under 2017 hade vi ca 561 000 kr i
arvodekostnader.
•

Eventuella inköp av utrustning, magnesium mm. Vi hyr gymnastikhallen vilket
betyder att kommunen står för att reparera och köpa in ny utrustning i samråd med
oss. Under 2017 köpte vi i föreningen material för 119 935 kr. Även här bokförs inte
detta per sektion eftersom många sektioner i föreningen använder materialet.

•

Licenser/ tävlingsavgifter. Vi bokför inte licenser och tävlingsavgifter för varje
sektion, under 2017 betalade vi ca 176 000 kr i licensavgifter.

•

Försäkringar. Föreningen har en försäkring på våra redskap hos Folksam som vi
betalar ca 3000 kr per år. Annars har vi inga andra försäkringar, förutom licenser.

•

Hur stor är sektionens andel i att bidra till föreningens generella avgifter, tex
omkostnader för kanslipersonal. Här hänvisar jag till ett brev som skickades till er
från vår dåvarande sportchef Jessica där hon beskrev vår förenings uppbyggnad,
och hur viktigt det är att vi jobbar som en förening. Och där barngymnastiken och
träningsgrupperna finansierar mycket av vår tävlingsverksamhet. Våra
tävlingsgrupper kostar oss mer än vad de drar in, därför är svaret på din fråga att
just KVAG inte drar in till våra generella avgifter.

•

Reseersättning. Reseersättning får våra ledare som en del av sin lön för deras
arbete, den andra delen är arvode. Detta bokförs inte separat per sektion.

•

Övrigt.

Vem beslutar om sektionens budget?
•

Hur beslutas träningsavgiften? Träningsavgiften beslutas av styrelsen. Vi ser över
den inför varje termin. Här är en text från vår hemsida som beskriver detta:
Träningsavgiften ska täcka kostnader som bland annat generella försäkringar,
hallhyra, utbildningskostnader, anmälningsavgifter till tävlingar och ledararvoden
och är beroende av antalet träningstillfällen/träningstid, plats, träningsnivå,
ledartäthet och utbildningsbehov av ledarna.

•

Hur beslutas om vilken träningsavgift som ska tas ut av dom aktiva vid ett
träningsläger? Det är sektionsledarna (eller om de har delegerat den till en annan
tränare) som gör en budget för en tävling eller läger som skickas till vårt kontor där
vår kanslist, sportchef och ibland styrelsen ser över och godkänner. De avgifter
som deltagarna betalt in går till sektionens egen kassa, och där dras även de
kostnader som sektionsledaren har angett. Tanken är att detta inte ska gå med
vinst...vilket blir svar på nästa fråga.

•

Vem beslutar att anmälan är bindande vid träningsläger/ tävling? Anmälan är
bindande eftersom den är räknad på de kostnader som kommer vid tävlingen eller
lägret. Vi får inte pengar tillbaka av arrangörerna så därför har vi inge pengar att ge
tillbaka heller. Och vid tex resor så kostar inte bussen mindre för att en deltagare är
sjuk, utan den måste betalas ändå med samma summa.

•

Hur beslutas arvoden för tränare/ ledare? Det beslutas av styrelsen. Detta ses varje
år. Arvoden beslutas efter erfarenhet och utbildningsnivå på tränaren.

Östersundsgymnasternas styrelse, genom Pernilla Åsell.

