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Sammanfattning 
Det kunde ha varit bättre. Förmodligen kunde det även ha varit värre, men sammanfattningsvis var 

2012 ett ekonomiskt dåligt år för föreningen. Medlemsantalet var lågt och det planerade 

tältprojektet påbörjades med stora investeringskostnader som följd. De medel som avsatts från 

tidigare tältuthyrning (ca 4000 kr) och intäkterna från tältlotteriet (4000 kr) täcker huvuddelen av 

kostnaden, men resultatpåverkan blir stor år 2012. Resultatet påverkas dessutom negativt av att 

periodisering inte skedde under 2011 så att 7887:- (intäkter för Furstemötet som hölls i januari 2012) 

felaktigt dök upp som vinst på det årets resultat. I framtiden bör sådana intäkter och utgifter 

periodiseras.  

 

Även om årets resultat därmed är ett kraftigt minus, så blir det i ljuset av igångsättningsillståndet av 

tältprojektet och den icke periodiserade intäkten för Furstemötet inte lika illa. Till det positiva hör 

också att de evenemang som arrangerats gått huvudsakligen bra. Ett evenemang har gjort en 

marginell förlust när hänsyn tas till slitageavgift (ca 1% av omsättningen) medan övriga klarat att 

leverera full slitageavgift.  

 

I princip inget underhåll av befintliga inventarier har skett under året (ej heller under 2011); en större 

post avsätts därför för det i budget för 2013 så att tält och annan materiel kan tas om hand 

ordentligt.  

 

Posten för kortfristiga skulder innehåller i princip all ersättning som ska betalas ut till arrangörer för 

årets evenemang och är mycket hög, men kommer under 2013 givetvis att minskas. Lista över 

skulderna återfinns i bokslutet. 

 

Årets resultat blir -11348:-.  

 
Årets projekt 
Furstemötet 

Gick tyvärr back (med slitageavgift 720:- blir resultatet -98,50). Två deltagaravgifter (Calle Wellander 

och Klara Wellander) är felaktigt bokförda som medlemsavgifter och därför ser resultatet ut som 

ännu sämre (-698,50 kr med slitageavgift) i projektredovisningen.  

 

Rövarbanden  

Gav ett hälsosamt överskott. Det fanns dock sex deltagare som inte betalade för sig och där 

påminnelser inte utgått. Styrelsen beslöt vid sitt möte den 2013-02-05 att efterskänka dessa 

fordringar.  

 

 

 



Bron vid Enevad 

Gav ett hälsosamt överskott. Det har ännu inte kommit någon faktura för lokalen så lokalkostnaden 

är påförd som upplupen skuld, arrangör (AE) har ombetts att påminna Tulajv som äger Moriaberg så 

att faktura kommer. Viktigt för framtida relation!  

 

Tornerspelen 

Ekonomiskt mycket lyckat evenemang (920:- i direkt vinst), vilket ju är ovanligt för utåtriktade 

aktiviteter som inte är lajv. Med lokal i Uppsala och mindre krångel och kostnader för transporter kan 

liknande tillställningar i fortsättningen bli ännu mer lönsamma.  

 

Miniäventyrshelgen 

Gav ett mycket bra resultat. Inte heller här har faktura för lokalen kommit, påminnelse har utgått 

men enligt uppgift faktureras höstens uthyrning av Risön i jan/feb. Lokalkostnaden är även här 

påförd som upplupen skuld.  

 

Lotteriet/Tältprojektet 

Lotteriet gav en god intäkt som räckt till finansieringen av nästan halva tältprojektet hittills. Resten 

har tagits från föreningens kassa, vilket till stor del bidrar till årets negativa resultat. Tidigare intäkt 

från tältuthyrning har öronmärkts för tältprojektet tidigare. 

 

EHB/Vägen till Erborigien 

Endast två ex av EHB har sålts under året, vilket innebär att projektet fortfarande ligger nästan 12 

000:- back. Det är önskvärt att öka på med försäljningen under kommande år för att minska den 

posten. 

 
Övriga bokslutskommentarer 
Kortfristig skuld till Camilla Amnell på 250 kr från 2011, skulle ha varit bokfört som Medlemsavgift för 

Camilla Amnell 2012, men blev missat. 

 
Framtiden 
Föreningen är i behov av en uppryckning av ekonomihanteringen och -moralen. Flera projekt blir 

liggande redovisningsmässigt alldeles för länge. EHB är inte i närheten av de försäljningsresultat som 

projekterades. Betalningsviljan till medlemsavgifter har varit låg; försenade eller uteblivna 

anmälningsavgifter förekommer.  

 

Ett större mått av allvar och tydlighet är nödvändig - utan att för den skull gå ut över kreativ lust och 

energi! 

 

 

Uppsala 2013-02-08, på styrelsens vägnar 
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