Verksamhetsberättelse 2019
Nattfari Islandshästförening
Verksamhetsåret 2019-01-01 – 2019-12-31

Styrelsen har bestått av:
• Ordinarie Ledamöter:
Ordförande:
Vice ordförande
Kassör:
Sekreterare:

• Suppleanter:

Ulrika Fröding
Amilia Hök Felleson
Niclas Larsson
Catharina Odensten
Liza Morrisson
Birgitta Nord Törnqvist
Maria Grannas

Moa Morrisson
Johanna Svensson
Madeleine Andersson
Jennie Kujanpää
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Styrelsen har under 2019 haft 7 protokollförda möten.

Valberedningen har bestått av:
Jeanette
Anna Jansson

Revisorer samt revisorssuppleanter:

Ordinarie:

Josefin Gribbe
Nina Andersson

Revisorssuppleant:

Ulrika Fränden
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Verksamhet under 2019

10/2

Ridhustävling

13/2

Årsmöte

23/2

Peter Häggbergkurs

22/3

Peter Häggbergkurs

25/5

Nattfaris vårtävling

8/6

Lag SM- kval

26-28/7

Lag SM

27/7

Peter Häggbergkurs

14/9

Nattfaris KM

9/11

Tävlingsseminaruim

10/11

Ordförandekonferens

Övrigt
• Det har varit 14 Lag SM träffar under året vilket ledde till att ett av lagen
kvalade och deltog i Lag SM med fina resultat.
• Distriktet fick ihop 2 lag som deltog i kvalet som anordnades på Svanby
ridcenter. Tyvärr var det bara ett av lagen som klarade att kvala då intresset
i år var otroligt stort och många lag ville vara med. Lagen innehöll
ungdomar från Nattfari och Freyfaxi.
• Nattfari har fortsatt satsa på ungdomarna i klubben och sponsrade med
900:-/person till valfri hästaktivitet. Kravet för att få ut sponsringen är att
ungdomen, eller vän/släkting arbetar en heldag på någon av Nattfaris
tävlingar eller andra sammankomster som Nattfari sammankallar till.
• Vi har också sponsrat de som tävlat SM med anmälningsavgiften.
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Ekonomisk berättelse
Styrelsen har, förutom ett par nya suppleanter/ordinarie, i stort sett varit den
samma under de senaste 5 åren och det märktes att flera av oss började bli lite
slitna i slutet av 2018. Två av de styrelsemedlemmar som varit med länge slutade i
styrelsen förra året, samt ett par andra styrelsemedlemmar. Vi kände att vi ville ha
ett år när vi lärde känna våra ”nya” arbetskamrater så att vi alla kunde landa i våra
nya roller. Tävlingsgruppen upplöstes och de som var med där gick med i
styrelsen. Därav färre aktiviteter än vi vanligtvis vill kunna erbjuda. Vi har dock
genomfört några tävlingar under 2019 och Nattfari har, om än relativt blygsam,
gått med vinst.
SIF har också under året skickat ut en vädjan om att klubbarna ska skänka bidrag
till SIF då ekonomin körts i botten och SIF hotats av konkurs. Nattfari skänkte
inget bidrag då vi ansåg att vi inte kunde ta ett sånt beslut förrän på årsmötet. Vi
föreslog dock att SIF skulle höja sin del av medlemsavgiften för 2020 för att det
skulle bli så rättvist som möjligt för alla klubbar. Detta har SIF också gjort. Nattfari
har valt att inte höja medlemsavgiften i år men 2021 föreslår vi en höjning av
medlemsavgiften enligt bilaga 1.
I år planerar Nattfari att ha 5 tävlingar, varav Lag SM kval är en av dom. Vi har
också bokat in löshoppningar, kurser, fixardag, rosabandet ritt, föreläsningar samt
en jubileumsgala då Nattfari fyller 40 år 2020.
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REDOGÖRELSE FRÅN KASSÖREN

RÄKENSKAPSÅR 2019

NÁTTFARI ISLANDSHÄSTFÖRENING

BALANSRÄKNING 2019
Tillgångarna i föreningen (likvida medel, lager och inventarier) uppgår vid räkenskapsår 2019 års slut
till totalt 199 854,36 kronor, vilket är en ökning från föregående år med 9 134,56 kronor. De likvida
medlen uppgår till 120 096,30 kronor (handkassa, plusgiro och företagskonto). De likvida medlen har
ökat med 31 970,37 kronor vilket ger föreningen gott om utrymme att förbättra sekretariatsvagnen
(även om 14 517,62 kronor av dessa kommer att betalas ut i 2020 i form av t.ex. ännu ej utbetalda
arvoden för 2019). Föreningen har i dagsläget en mycket god kontroll över de likvida medlen och har
en mer än godkänd buffert för oförutsedda utgifter eller andra nödvändiga investeringar.
Investeringen i sekretariatsvagnen (anläggningstillgångar) har ett bokfört värde i dagsläget på
28 506,15 kronor efter två års avskrivningar (3 år återstår). Omsättningstillgångarna uppgår till
49 751,28 kronor (kafeteria, kläder, rosetter m.m.).
Kundfordringar på 1 500,00 kronor kvarstår och en lösning på denna fordran sökes i början på år 2020.
De upplupna kostnaderna i balansräkningen utgörs av ej utbetalda arvoden till styrelse, domare och
sponsring och övriga utläggs som hör till räkenskapsåret 2019 men som kommer att utbetalas 2020,
här ingår även inbetalningar av medlemsavgifter som hör till räkenskapsår 2020.
Kontrolluppgifter för sponsring, arvoden inrapporteras senast 31januari till skatteverket enligt rådande
bestämmelser.

BALANSRÄKNING 2019
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Handkassa
Plusgiro
Företagskonto

28506,15
49751,28
1500,00
2642,00
90318,09
27136,84

SUMMA TILLGÅNGAR

199854,36

SKULDER OCH EGET KAPITAL
EGET KAPITAL
ÅRETS RESULTAT

172600,54
12736,62

Övriga kortfristiga skulder
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
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14517,20
199854,36

REDOGÖRELSE FRÅN KASSÖREN

RÄKENSKAPSÅR 2019

NÁTTFARI ISLANDSHÄSTFÖRENING

RESULTATRÄKNING 2019
Årets resultat blev positivt, en vinst på 12 736,62 kronor. Medlemsavgifterna har ökat då föreningen
har fått fler medlemmar. Sponsringen (de som anmält att de vill ta del av denna förmån) har varit få
under räkenskapsåret. Kafeterian har gått plus minus noll (här ingår även kostnaderna för matlådorna
för respektive funktionärer) liksom även läsk m.m. till funktionärer/domare.
Förbrukningsinventarier har köpts in under året, en dator till sekreteraren samt virusprogram. I övrigt
sedvanliga kostnader enligt specifikation nedan. Notera att föreningen har en företagsförsäkring, bl.a.
med tanke på föreningens anläggningstillgångar och omsättningstillgångars storlek. Lagret av
omsättningstillgångar minskades med 13 334,00 kronor.

RESULTATRÄKNING 2019
Verksamhet
Tävlingar
Kläder m.m.
Kurser
Bidrag
Medlemsavgifter
Kafeteria

Intäkter
96566,00
4698,00
69,60
81954,00
11352,00

Möten/medlemskostnader
Avskrivningar
Lagerjusteringar
Sponsring
Kontorsmateral
Förbrukningsinventarier
Bank/norde/swish/payson
Domän, hemsida
Försäkring
Programvaror
Bilersättningar medlemmar
Arvoden styrelse/domare
SUMMA

Kostnader
50123,30 *
5900,00
52300,00
11335,33

-

7001,56
9502,05
13334,00
2250,00
192,30
5489,00
4012,00
1933,54
2300,00
2887,20
854,70
12488,00

194639,60

181902,98

12736,62

Årets vinst

194639,60
*) kostnaderna för matlådorna för funktionärer ingår i kafeterians kostnader
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Bilaga 1.

Avgiften för 2020 förblir oförändrad men styrelsen föreslår en ökning av medlemsavgiften
2020 med motsvarande 50 kr för alla medlemmar utom stödmedlemmar. Här nedan kan ni
se tabeller för hur fördelningen sett ut 2019, hur det ser ut nu 2020 samt hur det kommer
att se ut 2021 om styrelsens förslag bifalles.

2019
Senior
Ungdom (tom 18 år)
Familj (tot)
Introduktionsmedlem
Stödmedlem

Nattfaris avgift
130 kr
90 kr
180 kr
130 kr
130 kr

Sif´s avgift
400 kr
200 kr
550 kr
300 kr

Totalt att betala
530 kr
290 kr
730 kr
430 kr
130 kr

Nattfaris avgift
80 kr
40 kr
130 kr
80 kr
130 kr

Sif´s avgift
450 kr
250 kr
600 kr
350 kr

Totalt att betala
530 kr
290 kr
730 kr
430 kr
130 kr

Nattfaris avgift
130 kr
90 kr
180 kr
130 kr
130 kr

Sif´s avgift
450 kr
250 kr
600 kr
350 kr

Total att betala
580 kr
340 kr
780 kr
480 kr
130 kr

2020
Senior
Ungdom (tom 18 år)
Familj (tot)
Introduktionsmedlem
Stödmedlem
2021
Senior
Ungdom (tom 18 år)
Familj
Introduktionsmedlem
Stödmedlem
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