Verksamhetsberättelse 2017
Nattfari Islandshästförening
Verksamhetsåret 2017-01-01 – 2017-12-31
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Verksamhet under 2017

23/2

Årsmöte med Lena Lennartsson som föreläser om takt och gångarter

5/3

Ridhustävling

20/3

Föreläsning med Thorvaldur Arnason - grundprinciper för aveln.

25/4

Föreläsning med Cecilia Müller - utfodring av lättfödda hästar

10/6

SM kval

18/6

Lag SM kval

12/8

Upplandscupen

16/9

Nattfaris KM

2/11

Lag SM träff

10/11

Tävlingsseminaruim

14/11

Teorikurs i Tierp för utökat B-kort

11-12/11

Ordförandekonferens

18/12

Lag SM träff

Övrigt
 Aktivitetsgruppen har under året upplösts då de som ingick i den inte hade
tid nog att hålla den aktiv.
 Nattfari har fortsatt satsa på ungdomarna i klubben och sponsrade med
900:-/person till valfri hästaktivitet.
 Vi har också sponsrat de som tävlat SM med anmälningsavgiften.
 Distriktet fick ihop ett lag-SM lag som placerade sig på en 5:eplats i Lag
SM. Laget innehöll flera ungdomar från Nattfari och men också från andra
klubbar i distriktet. Amilia Hök Felleson från Nattfari agerade Lagledare
och såg till att laget hann med 5 träffar innan det var dags för Lag-SM.
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Ekonomisk berättelse
Årets vinst (räkenskapsåret 2017) blev närmare 50 000 kr, varav drygt 24 000 i
varulager. En förbättring från föregående år då föreningen uppvisade en vinst på
drygt 20 000 kr. För en sammanställning se balans- och resultaträkningen.
Det finns även under 2018 utrymme för att åstadkomma intressanta aktiviteter
med tanke på föreningens stabila ekonomi. För närvarande har föreningen drygt
150 000 kronor i likvida medel på företagskonton samt handkassa.
Nattfari kommer att fortsätta erbjuda våra ungdomar sponsorpengar för valfria
kurser även i år. Beslut om sponsring tas från år till år då antalet ungdomar och
föreningens ekonomi kan förändras.
Vi kommer också att fortsätta anordna subventionerade föreläsningar eller andra
aktiviteter för alla, både medlemmar och icke medlemmar. Vi ser att det genererat
nya medlemmar och vill fortsätta utveckla den idén.
Vinsten för kafeterian i år är knappt 5000. Trots ett försäljningstillfälle mindre än
året innan pga ridhustävling samt lag-SM kval då Nattfari inte hade någon
försäljning. Kostnaden för funktionärernas matlådor ingår också som en
kostnadspost i kafeterians verksamhet och påverkar resultatet.
Vi har provat att sälja hembakat i kafeterian och där behöver vi organisera upp
utbudet så att ersättningarna för ingredienserna inte blir för höga.
Vi räknar fortsatt med att utveckla kafeterian under 2018. Införskaffande av
surfplatta som kopplas till iZettle (kassahantering), är gjord och kunderna kan nu
betala med kort, swish eller som vanligt med kontanter. Dock äter swishavgifter
upp en del av vinsten då varje transaktion kostar föreningen 2 kr. En ev minsta
köpsumma på 20 kr skall diskuteras.
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Målet för oss är att få en aktiv, levande idrottsförening, med ett högt
deltagande från föreningens medlemmar. Det har hänt mycket på det planet det
sista året.
Vi kan se att det är ett högre engagemang vid tävlingar och att det kommer
medlemmar på våra föreläsningar.
Vi har också fått in förslag på önskade aktiviteter och föreläsningar.
Satsningen på våra ungdomar har givit ett ökat intresse och gjort att vi i år t.ex mer
än tredubblat det antal ungdomar som vill vara med på lag-SM jämfört med förra
året. Vi har också delat ut dubbelt så mycket sponsorpengar till ungdomarna
jämfört med förra året.
Arbetet för att vår förening skall hålla sig frisk och levande fortsätter och vi ser
fram emot vad 2018 har att erbjuda.

Ekonomisk Rapport för 2017
Se bilaga 1och 2
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Bilaga 1.

RESULTATRÄKNING
Náttfari Islandshästförening

2017-12-31

RÖRELSEINTÄKTER
Huvudverksamhet/arrangemang
Arrangemang för allmänheten
Försäljning och utförda arbeten
Medlemsavgifter
Övriga intäkter

156 598
10 595
19 862
15 370
9 575

Summa rörelseintäkter

212 000

RÖRELSEKOSTNADER
Huvudverksamhet/arrangemang
Sponsring
Arrangemang för allmänheten
Inköp för försäljning och utförda arbeten
Medlems/mötes/demokratikostnader/medlemskostnader

74 839
12 400
14 102
17 200
6 800

BRUTTOVINST

86 659

Externa rörelseutgifter
Förbrukningsinventarier
Bilersättning
ADM - Kontorsmaterial/programvaror/hemsida
Bankkostnader Nordea, Payson, iZettle, ICE-sale

19 033
4 732
8 105
4 921

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER

162 132

RÖRELSERESULTAT

49 868

ÅRETS RESULTAT
[+30 868 kr mer i vinst än budgeten för 2017 som var 19 000 kr]

49 868
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Bilaga 2.

BALANSRÄKNING
Náttfari Islandshästförening

2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

0

Omsättningstillgångar
VARULAGER
KUNDFORDRINGAR
KASSA OCH BANK

24 280
1 500
150 221

Summa omsättningstillgångar

176 001

SUMMA TILLGÅNGAR

176 001

EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL
Eget kapital
Eget kapital
Årets vinst

124 223
49 868

Summa eget kapital

174 091

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL
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1 910
1 910
176 001

