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Under året har finanskommittén haft tre möten. DG Hans Olov Jönsson samt DGE
Christer Liljenberg har deltagit vid samtliga möten. IPDG Ulla Andreasson deltog vid
det första mötet och DGN Jerry Brattåsen har deltagit vid två möten.
Distriktsskattmästare Lars Setterberg har också deltagit vid samtliga möten och
föredragit distriktets ekonomi.
Under året har distriktet varit ett av pilotdistrikten för ny rutin för hantering av
guvernörens anslag från Rotary International. Dessa nya rutiner har inneburit att
distriktet fått utbetalt 100% av RI-anslaget vid rotaryårets början. Denna nya rutin från
RI har inte krävt några extra åtgärder för oss då vårt distrikt sedan tidigare haft som
norm att guvernörsanslaget betalats ut till distriktet. Tvärtom har detta förenklat för
oss dels genom att hela anslaget betalas ut på en gång, dels genom enklare
redovisning till RI. Denna redovisning har granskats av finanskommittén ordförande,
vilket varit RI:s krav, och även av distriktets revisor.
Resultatbudgeten och likviditeten har följts upp kontinuerligt under året. Bokslutet har
presenterats för kommittén och relaterats till budget och föregående års resultat.
Distriktets resultat för Rotaryåret 2017–2018 är ett överskott med 12 321 kr efter
avsättning av 60 000 kr till Rotary Foundations årliga fond. Detta då guvernören vill
uppmuntra distriktets klubbar att söka finansiering från RF och genomföra projekt.
Intäkterna blev 1 234 988 kr och kostnaderna 1 162 667 kr. Av kostnaderna är
525 138 kr transfereringar, dvs. förmedlade avgifter för Rotary Norden, Rotarys
ungdomsutbyte, RU, samt avgifter till SRS för gemensam administration och IT.
Intäkter och kostnader för The Rotary Foundation har under året varit 95 633 kr
Distriktskonferensen höll sig inom budget.
Årets ersättning för guvernörens kostnader från Rotary har varit 158 422 kr och hela
denna summa har kunnat redovisas till RI enligt ovan nämnda nya rutin.
I övrigt hänvisas till guvernörens kommentarer av ekonomin i verksamhetsberättelsen
liksom till resultat- och balansräkningar. Allmänt kan noteras att guvernören lyckats
genomföra planerade aktiviteter på ett utvecklande och offensivt sätt och samtidigt
hålla kostnaderna inom budget.
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Årets vinst förs över till balanserat eget kapital och i ny räkning överförs 408 904 kr.

Sammanfattning och slutsatser
Årets verksamhet har, liksom ett antal av åren på 2000-talet, visat att kostnaderna,
bl a genom intensivt guvernörsarbete, kan hållas nere på olika sätt.
Kommittén betonar vikten av att det även fortsättningsvis ingående diskuteras
verksamhetsplan och budgetförslag i kommittén för att undvika att budgeten
vanemässigt läggs på ungefär samma nivå som tidigare år, trots att man kanske har
olika förutsättningar när det gäller lokaler för sammankomster, sponsring, ortens
kostnadsnivå etc.
Återstående kapital till nästa år uppfyller det fastställda kravet på att kassareserven
skall uppgå till minst 50 % av kostnadsbudgeten.
Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till Göteborgs RK för bidraget till en väl
genomförd distriktkonferens samt ge en eloge till DG Hans Olov Jönsson och med
medarbetare för ett mycket väl genomfört arbete under verksamhetsåret.
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