Verksamhetsberättelse 2020
Nattfari Islandshästförening
Verksamhetsåret 2020-01-01 – 2020-12-31

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 Rabe
Johanna Svensson
Madeleine Andersson
Marie Wrande

Verksamhetsberättelse 2020
1(7)

Styrelsen har under 2020 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 2020

5/1

löshoppning på Pålsbo gård

12/2

Årsmöte

9/2

lag SM träning

23/2

Peter Häggbergkurs

23/2

Föreläsning med leg sjukgymasten/ryttaren Carmen Le Ruyet

8/3

lag SM träning

19/3

Styrelsemöte

4/4

Riksårsmöte Sif

4/4

lag SM träning

23/4

Styrelsemöte

2/5

lag SM träning

24/5

Peter Häggbergkurs

11/6

Styrelsemöte

14/6

lag SM träning

16/7

Styrelsemöte

27/7

Peter Häggbergkurs

8-9/8

Reynirkurs

27/8

Styrelsemöte

30/8

Peter Häggbergkurs

18/10

Rosabandetritt

25/10

Styrelsemöte

15/11

Ordförandekonferens

22/11

Styrelsemöte

16/12

Riksårsmöte Sif
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Övrigt
• Lag SM-laget hann med 5 träffar innan Corona och därmed inställda
tävlingar gjorde att gemensamma träningar var svåra att genomföra. Tjejerna
har dock dragit in pengar till lagkassan för att det skall kunna användas till
kläder och ev startavgifter.
• Nattfari ansökte också om bidrag för lagSM-laget som en ungdomsaktivtet
från guldkantsbidraget och fick 9000 kr. Det användes till att köpa
träningsjackor med tryck.
• Nattfaris satsning att sponsra ungdomarna med 900:-/person till valfri
hästaktivitet, drogs in under 2020 då kravet för att få ut sponsringen var att
ungdomen, eller vän/släkting arbetar en heldag på någon av Nattfaris
tävlingar eller andra sammankomster som Nattfari sammankallar till.
Eftersom vi inte hade några tävlingar under året fanns inte någon möjlighet
att arbeta för att få sponsringen.
• SM-sponsring försvann också då det inte hölls något SM.

Ekonomisk berättelse
Styrelsen är, förutom ett par nya suppleanter, densamma som förra året. Vi hade
planer på att ha ett antal tävlingar, fira Nattfaris 40 årsjubileum samt en hel del
andra arrangemang. Ingenting av detta gick tyvärr att genomföra då pandemin slog
sina klor i oss.
Klubben har, tack och lov, en stabil ekonomi och har därför klarat av en förlust
på 31 567 kr, vilket delvis förklaras av att ett antal medlemmar har valt att inte
betala sitt medlemskap under det här året men också att vi satsade en hel del
pengar på att lägga tak på vår fina sekretariatsvagn, för att den skall hålla många år
framåt. För att minska av årets förlust något, beslutade styrelsen att halvera sitt
arvode för det gångna året.
Likviditeten är fortsatt god, även om det egna kapitalet minskades från föregående
år. Kontanta medel 2 642 (oförändrat), plusgiro 43 654 kr, paysonkonto 192 kr
samt sparkonto 27 136 kr. Totala likvida medel uppgår till 73 625 kr.

Verksamhetsberättelse 2020
4(7)

Sekretariatsvagnen har ett inventarievärde efter årets avskrivningar på
40 451 kr och inventerat varulager (kläder, rosett m.m.) uppgår till
46 743 kr. Eget och främmande kapital för 2020 uppgår till 162 320 kr.
I år (2021) kom fakturan i tid innan bokslut för återstående avgifter till
riksförbundet för år 2020, vilket medtagits i bokslutet för 2020 som upplupen
kostnad. Dock är årets förlust egentligen 6 750 kr mindre eftersom denna
avgiftsfaktura som betalades under 2020 tillhörde 2019. För en redovisning av
balans- och resultaträkning och redovisat resultat, se bilaga 2.
I oktober hade vi en Rosabandet-ritt och vi blev ett ganska stort gäng som i
isvindar gav oss iväg på en tur med grillkorv och varm choklad vid pausen uppe i
skogen. Nattfari sponsrade alla ryttarna med fikat så att alla pengar gick till
rosabandet. Vi fick in över 6000 kronor.
På grund av Sifs höjning av medlemsavgiften har Nattfari 2021 höjt sin
medlemsavgift enligt bilaga 1. Detta beslut togs på förra årsmötet.
I år planerar Nattfari att ha 3 tävlingar. Vi ska också boka in löshoppningar,
fixardag, rosabandet ritt, ridlektioner på nätet, föreläsningar samt ett
jubileumsfirande då Nattfari fyllde 40 år 2020. Eftersom vi inte vet hur
möjligheterna för dessa arrangemang ser ut i dagsläget, kan det komma att ändras
men vi planerar och kommer att hålla er medlemmar uppdaterade via mejl,
hemsida och Facebook. En förenklad budget har satts upp för kommande
verksamhetsår, se dokument verksamhetsplanering 2021.

Styrelsen
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Bilaga 1.

Avgiften för 2020 var oförändrad men styrelsen föreslog en ökning av
medlemsavgiften 2021 med motsvarande 50 kr för alla medlemmar utom
stödmedlemmar. Årsmötet röstade ja till förslaget och här nedan kan ni se tabeller
för hur det såg ut 2020 samt hur det ser ut 2021.
2020
Senior
Ungdom (tom 18 år)
Familj (tot)
Introduktionsmedlem
Stödmedlem

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

2021
Senior
Ungdom (tom 18 år)
Familj
Introduktionsmedlem
Stödmedlem
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Bilaga 2.

BALANSRÄKNING & RESULTATRÄKNING
RÄKENSKAPSÅR 2020
BALANSRÄKNING 2020
TILLGÅNGAR

EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL

Anläggningstillgångar

40 451,30 Eget kapital

183 087,16

Omsättningstillgångar

46 743,28 Årets resultat (förlust)

-31 567,17

Fordringar
Kassa och bank

SUMMA Tillgångar

1 500,00 Kortfristiga skulder

10 800,00

73 625,41
162 319,99 SUMMA eget & främmande kapital

162 319,99

RESULTATRÄKNING 2020
RÖRELSEINTÄKTER

RÖRELEKOSTNADER

Arrangemang, kurser m.m.

1 342,00 Arrangemang, kurser m.m.

Försäljning (kläder mm)

2 330,00 Försäljningskostnader (porto)

Medlemsavgifter

Övriga intäkter

5 871,75
84,00

Avgifter Riksförbund 2019

6 750,00

Avgifter Riksförbund 2020

43 261,00

57 910,00

9 000,00 Övriga kostnader

6 795,00

Arvoden

6 000,00

Medlems-/mötes-/demokratikostnader

5 762,86

Lagerjustering

3 008,00

Externa rörelseutgifter

9 752,71

Avskrivningar

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER

70 582,00 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER

ÅRETS RESULTAT (2020) (förlust)

31 567,17
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14 863,85

102 149,17

