Ostkustens IF-båtklubb
Ekonomisk berättelse
Verksamhetsåret 2015-11-01—2016-10-31

Intäkter
Detta verksamhetsår har 217 personer betalat medlemsavgift vilket är på ungefär samma
nivå som förra året (219 medlemmar). Vidare har intäkter kommit från uthyrning av Pryda
Mari (6 000 kr) samt försäljning av t-shirts (2 470 kr).

Kostnader
Den obligatoriska avgiften per medlem till IF-båtförbundet (125 kr) utgjorde den största
utgiftsposten.
Transportbidrag

är bidrag till OIF-seglare som deltog på SM i Skärhamn och transporterade
egen båt dit. Fyra skeppare mottog ett transportbidrag á 4 000 kr.







OIF:s båt Pryda Mari har också utgjort en relativt stor kostnadspost. D riftkostnaderna, så
som kostnader för sommar- och vinterplats och årligt underhåll, uppgick till 8 292 kr och
avskrivningen till 7 973 kr. Avskrivningen görs enligt styrelsens beslut på fem år och det
gångna verksamhetsåret utgör det tredje året som avskrivningen belastar resultatet.
Administration utgörs av kostnader för porto, tryck av medlemsutskick och avgifter till
Nordea.
Årsmöte är kostnader för hyra av lokal, fika samt subventionering av entrébiljetter.
Websida är kostnader för webhotell och domän.

 Priser Stockholmscupen är kostnader för priser till de som kom på plats 1-4 i
Stockholmscupen.
Förtäring är kostnader för mat och fika vid en seglarträff, kallad ”Kappseglingsblurr” samt ett
styrelsemöte.

Ekonomisk status
Tillgångarna består av tillgångar på PlusGirokonto, Nordea räntefond Sekura och Pryda Mari.
Då tillgångarna på PlusGirokontot inte räckte till för att betala löpande utgifter under
verksamhetsåret gjordes en försäljning av fonden motsvarande 10 000 kr som sattes in på
PlusGirokontot. OIF har fortsatt en god kassa, tillgångarna på PlusGirokontot och fonden
uppgick till 115 252 kr vid verksamhetsårets slut.
Årets resultat blev negativt med 9 426 kr, främst beroende på att transportbidraget är en
tung post. Vidare kan konstateras att även om Pryda Mari har utgjort en stor kostnad har
driftkostnaden i princip täckts av uthyrningsavgifter samt intäkter från t-shirtförsäljning.
/Andrea Christensson, kassör OIF

