Eyvinur Islandshästförening – Verksamhetsberättelse 2011
Händelser under året
Årsmöte hölls 2011-03-21 där följande personer valdes in i styrelsen, och sedan styrelsen beslutade
om att följande poster tilldelades:
Ordförande: Tiina Fredriksson
Vice ordförande: Helena Danielsson
Sekreterare: Sara Bimer
Kassör: Anneli Löfberg
Ledamot/ungdomsansvarig My Kolskog
Ledamot/ungdomsansvarig: Lollo Rohrwacher
Suppleant: Knut Elmvik
Suppleant: Annika Nordberg
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under 2011.
Styrelsen har under 2011 diskuterat och planerat för 2011 års aktiviteter, samt tagit fram en
aktivitetsplan för våren 2012. Aktivitetsplanen presenteras här nedanför. Alla aktiviteter presenteras
även i en kalender på hemsidan.
Föreningen har under 2011 genomfört följande aktiviteter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Långritt på Munsö.
Introduktionskurs till tävling med Anne-Mari Röst.
Långritt på Lovön.
Bett- och sadelprovning.
Gemensam resa till SM.
Firat Eyvinurs 1 års jubileum samt Islandshästens dag - med besök på Mökkurs regionala SMkval på Enstabanan i Södertälje.
Horsemanshipkurs med Martin Langels.
Långritt och lunch med vikingatema på Adelsö.
Advenstfika och barnridning tillsammans med Hästklippet i Stenhamra.

Flertalet aktiviteterna finns dokumenterade med text och bild på hemsidan, www.eyvinur.se. Utöver
detta har styrelsens erbjudit en ”pröva-på-tävling” som inte fick tillräckligt många anmälda utan
ställdes in. Efter detta gjordes en inventering av vilka aktiviteter som medlemmarna är intresserade
av (ser mera under framtid) för att rikta in styrelsens arbete mera effektivt mot dessa aktiviteter.
Synpunkter som att ”aktiviteterna är för dyra” har inkommit och styrelsen har (som
resultaträkningen nedan visar) enbart arbetat för att få aktiviteterna till självkostnadspriser och inte
med någon större vinst.
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Bokslut 2011
Årsredovisningen avser perioden 2010-12-21—2011-12-31.

Medlemmar
Under året har Eyvinur haft 55 st medlemmar, 1 stödmedlem samt 2 supportmedlemmar.

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Lager
Fordringar
Bank
Summa tillgångar

2011 Not
3 220 1
1 780 2
11 552
16 552 kr

SKULDER & EGET KAPITAL
Redovisat resultat
Kortfristiga skulder
Summa skulder & EK

9 902
6 650
16 552 kr

3

Noter
1.
2.
3.

72 st klubbmuggar
1 396 kr i obetalt köp av rengöringsmedel. 384 kr i kreditfaktura för returnerade muggar.
Förutbetalda medlemsavgifter för år 2012.

Resultaträkning
INTÄKTER
Varor
Rengöringsmedel
Aktiviteter och kurser
Medlemsavgifter
Support
Reklam på hemsidan
Summa intäkter

2011
600
5 835
21 692
5 170
220
4 235
37 752 kr

KOSTNADER
Varor
Rengöringsmedel
Aktiviteter och kurser
Övriga kostnader
Summa kostnader

-444
-4 233
-20 338
-2 835
-27 850

RESULTAT

9 902 kr

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att lägga årets vinst om 9 902 kr till balanserade
vinstmedel om 0 kr som överförs i ny räkning på tillsammans 9 902 kr.
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Framtid
Efter inventering, av aktivitetsönskemål, bland våra medlemmar så kommer vi i första hand att
prioritera långritter, tappskokurs och samkväm utan häst under 2012, men detta hindrar självklart
inte att styrelsen och medlemmarna under året planerar in andra aktiviteter om medlemmarna så
önskar.
Aktivitetsplan våren 2012:
12 februari
Årsmöte
mars/april
1 dags tappskokurs
april
Långritt
maj—dec
fler långritter och sociala aktiviteter
Budget 2012
Någon budget för 2012 är inte framtagen. Den enda fasta kostnaden som föreningen har idag är för
hemsidan (149 kr/månad). De kostnader som uppkommer vid genomförande av aktiviteter täcks av
deltagaravgifter.
Intäktssidan består av medlemsavgifter samt försäljning av annonsutrymme på hemsidan och den 17
januari hade föreningen 29 betalande medlemmar och tre annonsörer på hemsidan, vilka vi hoppas
vill fortsätta annonsera där under 2012.

_____________________________________
Tiina Fredriksson

_______________________________
Helena Danielsson

_____________________________________
Sara Bimer

_______________________________
Anneli Löfberg

_____________________________________
My Kolskog

_______________________________
Lollo Rohrwacher

_____________________________________
Knut Elmvik

_______________________________
Annika Nordberg
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Revisionsberättelse
Undertecknad har granskat föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret
2010-12-21-2011-12-31.
Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringsmässiga grunder och vid revisionen har inte
hittats något som ger anledning till anmärkning.
Jag föreslår därför föreningsstämman att fastställa balans- och resultaträkningen, samt att godkänna
styrelsens förslag till disposition av föreningens balanserade vinstmedel.
Jag tillstyrker att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Ekerö 2012-

-

_____________________________
Urban Magnusson

802457-1500

2010-09-24—12-31

Sida 4 av 4

