Eyvinur Islandshästförening – Verksamhetsberättelse 2013
Händelser under året
Årsmöte hölls 2013-02-24 där följande personer valdes till styrelsen, och sedan styrelsen beslutade
om att följande poster tilldelades:
Ordförande: Tiina Fredriksson
Vice ordförande/ungdomsansvarig: My Kolskog
Sekreterare: Jannike Bergkvist
Kassör: Anneli Löfberg
Ledamot: Annika Nordberg
Suppleant: Pirjo Holappa
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under 2013.
Föreningen har under 2013 genomfört följande aktiviteter:






Hästloppis på Ölsta folkets hus och park
Kvarnberga Open. ”Prova-på”-tävling på Kvarnberga gård i Färentuna
Långritt på Adelsö
Hästloppis i ridhuset på Karlshems gård
Flera av medlemmarna har deltagit i olika tävlingar – allt från lätta klasser i tölt till Nordiska
Mästerskapen i Gaedingakeppni

Det planerades och skickades även ut en inbjudan till Eyvinurs 3-årsfest, men det fick ställas in p g a
för få anmälda.
Flertalet av aktiviteterna finns dokumenterade med text och bild på hemsidan - www.eyvinur.se samt på Eyvinurs sida på Facebook - https://www.facebook.com/eyvinurislandshastforening.
Hemsidan har under kalenderåret 2013 haft 1989 unika besökare.
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Bokslut 2013
Årsredovisningen avser perioden 2013-01-01—2013-12-31.
Medlemmar
Medlem
Stödmedlem
Supportmedlem

2013
51
0
1

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

2012
56
2
7

2011
55
1
2

2013
4 265
2 500
6 536
3 400
4 515
110
1 000
22 326 kr

KOSTNADER
Varor
Aktiviteter och kurser
Fikaförsäljning
Hemsida och bank
Sponsring medlemsekipage
Hotell
Årsmöte
Summa kostnader

-3 667
-1 500
-2 513
-2 835
-378
-1 033
-300
-14 553

RESULTAT

6 740 kr

Balansrapport
TILLGÅNGAR
Lager
Fordringar
Kassa & Bank
Summa tillgångar
Eget
kapital
SKULDER
& EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
Summa skulder & EK
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Not
1

2

2013
5 853
17 833
23 686 kr

2012
6 688
0
10 725
17 413 kr

22 653
1 033
23 686 kr

15 913
1 500
17 413 kr

2013-01-01—12-31

Sida 2 av 4

Noter
1. 47 st Klubbmuggar
32 st Brodyrmärken
29 st små Tryck
39 st stora Tryck
2. Hotellkostnad Ordförandekonferensen

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att lägga årets vinst om 6 740 kr till balanserade
vinstmedel om 15 913 kr som överförs i ny räkning på tillsammans 22 653 kr.

Framtid
Efter inventering, av aktivitetsönskemål, bland våra medlemmar (som gjordes under 2011) så
kommer vi i första hand att prioritera långritter och aktiviteter utan häst under 2014, men detta
hindrar självklart inte att styrelsen och medlemmarna planerar in andra aktiviteter under året om de
så önskar.
Aktivitetsplan 2014:
HLR-kurs
Akutvård för häst
Tappskokurs
Kvarnberga Open
Hästloppis
Långritter
Budget 2014
Någon budget för 2014 är inte framtagen. De enda fasta kostnaden som föreningen har idag är för
hemsidan (ca 150 kr/månad) och banken (ca 600 kr/år). De kostnader som uppkommer vid
genomförande av aktiviteter planeras att täckas av deltagaravgifter.
Intäktssidan består av medlemsavgifter samt försäljning av annonsutrymme på hemsidan och den 13
januari hade föreningen 15 betalande medlemmar och 2 annonsörer på hemsidan, vilka vi hoppas vill
fortsätta annonsera där även under 2014.
Det finns inget beslut om hur stor Eyvinurs ”buffert” ska vara. Styrelsen har en målsättning att kunna
genomföra en officiell tävling inom de närmsta åren, och då behövs likvida medel för att kunna sätta
detta i verket. Någon exakt budget är ännu inte lagd. Med denna bakgrund arbetar styrelsen på med
aktiviteter som går ”plus/minus noll” och försöker i största mån genomföra dessa aktiviteter på
billigaste sätt för medlemmarna.
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_____________________________________
Tiina Fredriksson

_______________________________
My Kolskog

_____________________________________
Jannike Bergkvist

Anneli Löfberg

_____________________________________
Annika Nordberg

_______________________________
Pirjo Holappa

Revisionsberättelse
Undertecknad har granskat föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret
2013-01-01-2013-12-31.
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 2013.

Ekerö 2014-

-

_____________________________
Urban Magnusson
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