
Ekonomisk berättelse 2013 

för  

Föreningen Gyllene Hjorten 
 

Sammanfattning 
2013 års budget hade ett planerat minusresultat på närmare 3400 kronor, med stora utgifter för 
lokaler och flytt, samt färdigställandet av det påbörjade nya tältet. Vid en snabb titt på årets 
resultatrapport kan man lätt tro att det blev betydligt värre än så. Men egentligen har 
föreningen faktiskt gått plus trots stora utgifter i samband med lokalflytt och underhåll av 
inventarier.  
 
De 4000 kronor som budgeterats för tältet har inte använts alls, vilket naturligtvis bara det gör 
att vi hamnar på plus. Intäkterna från medlemsavgifter var avsevärt mycket bättre än 2012 och 
arrangemangen gick över lag bra. Den största skillnaden ligger dock på bidragssidan, då vi 
från SVEROK fick hela 9550 kronor, att jämföra med 2012 års 800 kronor.  
 

Kopparkassan 
För några år sedan togs föreningens kopparkassa, det vill säga kopparmynten och de svenska 
pengar som används för att växla in dessa, in i bokföringen som en tillgång på 20 000 kronor 
(varav 5000 kronor kontanter och 15 000 kr kopparmynt). Vid 2013 års bokslut togs 
kopparkassan bort ur bokföringen igen, vilket resulterade i en minuspost på drygt 20 000 
kronor under övriga ersättningar och intäkter. Det är detta som gör att årets resultat ser ut att 
vara negativt. Om detta inte gjorts skulle årets resultat ha visat omkring 14 000 kr plus. 
 

Medlemsavgifter 
Intäkterna från medlemsavgifter översteg det förväntade. 
 

Bidrag 
Förutom det vanliga föreningsbidraget fick föreningen även lokalbidrag från SVEROK. Detta 
belopp är en engångssumma och vi kan inte räkna med bidrag i den storleken kommande år. 
Detta bidrag täckte med råge kostnaderna för flytten och iordningställandet av den nya 
lokalen. 
 
 



Lokalen och flytten 
4200 kronor fanns avsatta för flytten. Kostnaden för flytten landade dock bara på drygt 2500 
kronor. Under 2014 kommer en kostnad på ca 1700 kronor att tillkomma då vi av 
försäkringsmässiga skäl kommer att vara tvungna att köpa godkända lås till lokalen. Det 
mycket generösa lokalbidraget från SVEROK gör ändå att flytten får anses ha varit en bra 
affär för föreningen. 
 

Tältprojektet 
Tältet är ännu inte klart. De budgeterade 4000 kronorna är orörda. Under 2014 bör tältet ges 
högsta prioritet så att de pengar som tidigare år lagts på projektet inte varit bortkastade. 
 

EHB 
Fyra böcker har sålts, och projektet ligger fortfarande cirka 3000 kronor back. 
 

Äventyren 
Äventyren har som helhet genererat ett bra överskott till föreningen. 
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