
[Textbrytning] 

Fö rslag till dagördning fö r a rsmö te 2020-09-22 

1. Årsmötets öppnande
2. Fråga om
a) mötet kallats i behörig ordning
b) fastställande av röstlängd

Förslag till beslut: a) att mötet har kallats i behörig ordning, b) att fastställa röstlängden 

3. Fastställande av dagordning

Förslag till beslut: att fastställa dagordningen 

4. Val av mötesfunktionärer
a) Ordförande, förslag: Mats Dellmark
b) Sekreterare, förslag: Tomas Eriksson
c) Protokolljusterare tillika rösträknare, förslag: anmälan av två funktionärer vid mötet
5. Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret

Förslag till beslut: att godkänna årsredovisningen 

6. Revisorernas berättelse

Förslag till beslut: att godkänna revisorernas berättelse 

7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat

Förslag till beslut: att fastställa resultat- och balansräkning samt att disponera årets resultat 
enligt styrelsens förslag 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Förslag till beslut: att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det verksamhetsåret 2019/2020. 

9. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget för kommande
verksamhetsår

Förslag till beslut: att fastställa verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget enligt förslag 



10. Förslag från styrelsen/motioner från medlemmar

Inga förslag från styrelsen eller motioner från medlemmar har kommit in. 

11. Val av (förslagen nedan är valberedningens förslag till föreningens funktionärer)

a) Ordförande, ett år

Förslag: Mikael Johansson (nyval, tidigare suppleant) 

b) Två ordinarie ledamöter, två år

Förslag: Pernilla Månsson (omval) och Susanne Monthan (nyval) 

c) Två suppleanter, ett år

Förslag: Kristina Averstad Rastner (nyval) och Ulrika Lantz Ljungberg (nyval) 

Information: Niklas Jakobsson och Linda Brink är valda som ordinarie ledamöter ett år till. 

d) Två revisorer jämte suppleanter, ett år

Förslag: David Björk, ordinarie (nyval), Gunnar Thim, ordinarie (nyval) och Monica Billgren, 
suppleant (nyval) 

e) Tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande, ett år

Förslag: Mats Dellmark, sammankallande (nyval), Tomas Eriksson (nyval) och Marie 

Jernberg (nyval). 

12. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 3

13. Avslutning



   
 

   
 

 
 

 

Verksamhetsberättelse 2019-2020 

 

Föreningens bildande 

Älvsjö AIK Simförening (Älvsjö AIK Simning) bildades i och med årsmötet den 9 september, 

2016. Under vårt tredje verksamhetsår har mycket arbete varit fortsatt fokuserat på att 

utveckla den egna föreningen, såsom att uppdatera föreningens mål, vision och värdegrund 

baserad på Strategi 2025 från Simförbundet. Arbetet som startades 2017-2018 för att få en 

enhetlig kommunikation inom grupperna och ledarna, ekonomisystem samt med att 

definiera roller och arbetsgrupper kring det som inte berör träning har fortsatt delvis under 

detta verksamhetsår (då det påverkats av Corona) och kommer även att fortsätta under 

kommande verksamhetsår. 

 

Styrelse 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av 7 ledamöter, fem ordinarie samt två 

suppleanter. Under styrelseåret har det funnits en adjungerad medlem -  den person som 

varit drivande i genomförandet av värdegrundsarbetet. Styrelsen har haft 8 st 

protokollförda styrelsemöten, arbetat med värdegrund  Strategi 2025 från Simförbundet, 

arbetat med rekrytering av ny simskoleansvarig/heltidsanställd tränare som till vårterminen 

resulterade i föreningens förste heltidsanställde tränare/simskoleansvarig.  

 

Ledare 

Älvsjö AIK Simning har 50 ledare. Under året har 29 timanställda och 20 ideellt arbetande 

varit aktiva som ledare. De flesta ledarna är aktiva simmare eller före detta simmare. I 

samband med vårterminen har föreningen anställt en simtränare/simskoleansvarig tränare 

på heltid. 

 

Utbildning 

Älvsjö AIK Simning har genomfört 1 internutbildningar under året för ledarna. 
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Information och kommunikation 

Älvsjö AIK Simning informerar medlemmar och allmänhet om sin verksamhet via 

• Hemsidan, www.alvsjoaik.nu 

• Facebookgruppen Älvsjö AIK Simning (www.facebook.com/alvsjoaiksimning/) 

• E-mail vid behov 

• Anslagstavla vid behov 

 

Verksamhet 
Älvsjö AIK Simning har under verksamhetsåret genomfört simträning för drygt 600 simmare i 

36 simskolegrupper, två teknikgrupper, en vattenpologrupp, två tävlingsgrupper, en 

träningsgrupp yngre samt en träningsgrupp äldre. Föreningen har genomfört kombinerade 

crawlkurser/fortsättningskurser. Föreningen har även haft Öppet Hus (drop-in träning) samt 

familjesim. Föreningen under höstterminen genomfört interna tävlingar (utmanaren) inkl 

luciasim. Vårtterminens planerade tävlingar ställdes in pga av Corona. 

 

Kickoff Höst- och vårterminen inleddes med en kickoff. Vid höstens kickoff deltog ett 

tjugotal där fokus var värdegrundsarbete. Vid vårens kickoff deltog ett trettital och vi 

fortsatte med värdegrundsarbete och inriktningen Glädje och Gemenskap. 

 

Simskolan har genomfört simträning från simlekis till simträning i alla fyra simsätten. Vi har 

även haft intensiv simskola under två veckor i juni. Sammanlagt har ca 500 barn simmat i 31 

grupper, varav en för barn med olika typer av funktionsnedsättning. Pga Corona-pandemin 

minskade antalet deltagare på lektionerna under mars och april, för att under maj öka igen 

till normal nivå. 

 

Teknikgrupperna Förberedande teknik har tävlat i vår Utmanartävling och Teknik i 

Utmanaren, Höstsimiaden samt ytterligare tre externa tävlingar. De båda grupperna har 

haft två gemensamma dagläger, ett under hösten och ett under våren. Sedan mars har vi 

inte kunnat delta i externa tävlingar pga av Corona-pandemin 

 

Vattenpolon består av 9 spelare. Det är inte så många tävlingar/cuper som genomförs för 

de lag som spelar i Pool-kampen så vi har inte varit med på några tävlingar under hösten och 

våren. Sedan mars har vi inte kunnat delta i externa tävlingar pga av Corona-pandemin 

 

  

http://www.alvsjoaik.nu/
http://www.facebook.com/alvsjoaiksimning/
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Tävlingsgrupperna består av två grupper (Tävling och Simiaden) med ca 30 simmare och 10 

tränare/hjälptränare. Grupperna tränar 4-5 gånger i veckan. Simmarna har bla tävlat på UGP 

och Utmanaren under hösten. Under våren har de inte kunnat deltaga i externa tävliningar 

pga av Corona epidemin. Gruppen har växt då vi har haft ett inflöde av simmare från andra 

klubbar i närområdet. 

Gruppen har haft två träningsläger (ett tillsammans med Åkersberga SS i Uppsala och ett 

uppstartsläger inför höstterminen i Skara).  

Träningsgrupp äldre simmar tre gånger i veckan. Under vårterminen erbjöds ett tillfälle med 

frivillig ledarledd tekniikträning med fokus på de fyra simsätten. Under vårterminen 

utökades detta till två tillfällen/vecka.  En dag i veckan har det funnits möjlighet att delta i 

tävlingsgruppens träning. 38 vuxna har detlagit i gruppen under verksamhetsåret.  

Vårterminen inleddes även det här året med ett uppstartsläger i Horndal/Avesta. 

Träningsgrupp yngre simmar två gånger i veckan och det är 14 simmare i gruppen. Vi har 

haft tre simmare från gruppen med på Utmanar-tävlingarna.  

Crawlkurs har hållits två gånger under året, en gång på hösten och en gång på våren. Flera 

deltagare har sedan gått vidare till träningsgrupp vuxen.  

Simskola för alla simmar en gång i veckan och det är 12 deltagare i gruppen. Träningen 

utgår från varje deltagares behov och kan se lite olika ut från gång till gång. 

Familjesim är simträning för hela familjen har erbjudits på fredagskvällar i form av två banor 

med träning och två banor fri lek.  

Öppet hus är tid för spontanträning och lek. Alla barn och ungdomar upp till 18 år är 

välkomna under två tillfällen per vecka. Under verksamhetsåret har Öppet hus lockat ca 400 

barn och unga vid 70 tillfällen.  

Älvsjö AIK Simnings styrelse 

2020-09-22 



Sida 1  (2)

Utskriven: 2020-07-04 22:11:22

ÄLVSJÖ AIK SIMFÖRENING 802504-6130

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2019-07-01 - 2020-06-30

Senaste ver.nr: A437

Resultatrapport

Perioden BudgetPerioden
/ Budget

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
1 286 693,21 129,1% 996 566,883010 Aktivitetsintäkter

34 590,00 116,7% 29 645,003510 Materialförsäljning

0,00 0,0% -1,003740 Öresutjämning

S:a Nettoomsättning 1 026 210,881 321 283,21 128,8%

Övriga rörelseintäkter
43 986,00 59,8% 73 596,003985 Erhållna statliga bidrag

177 356,00 132,0% 134 400,003987 Erhållna kommunala bidrag

34 798,03 31,0% 112 338,203989 Övriga erhållna bidrag

S:a Övriga rörelseintäkter 320 334,20256 140,03 80,0%

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 1 577 423,24 1 346 545,08117,1%

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
-4 208,00 41,4% -10 157,004010 Inköp materiel och varor

-20 510,00 233,7% -8 775,004021 Tävlingslicens

-31 084,00 49,1% -63 259,724031 Inköp Träningskläder

-26 495,00 92,4% -28 672,724033 Inköp Träningsmaterial

-11 156,00 74,7% -14 928,004110 Medlemsavgift (Extern)

-24 430,00 101,9% -23 980,004261 Tävlingskostnad

S:a Råvaror och förnödenheter -149 772,44-117 883,00 78,7%

Bruttoresultat 1 459 540,24 1 196 772,64122,0%
Övriga externa kostnader

-473 150,00 106,0% -446 550,005012 Hyra Långbrohallen

-4 300,00 25,9% -16 582,215310 Utbildning (Extern)

-39 912,91 63,8% -62 551,015325 Ledarträff

-8 498,00 - 0,005326 Konferens

-86 875,25 198,0% -43 874,705327 Träningsläger

-7 162,00 113,5% -6 312,005460 Förbrukningsmaterial

-29 218,72 84,0% -34 775,005510 Administrativa kostnader

-7 443,00 7088,6% -105,006110 Kontorsmateriel

-149,00 - 0,006212 Mobiltelefon

-800,00 - 0,006310 Företagsförsäkringar

0,00 0,0% -1 564,756541 Redovisningsprogram

-1 549,00 18,3% -8 485,666570 Bankkostnader, momsfria

S:a Övriga externa kostnader -620 800,33-659 057,88 106,2%

Personalkostnader
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Utskriven: 2020-07-04 22:11:22

ÄLVSJÖ AIK SIMFÖRENING 802504-6130

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2019-07-01 - 2020-06-30

Senaste ver.nr: A437

Resultatrapport

Perioden BudgetPerioden
/ Budget

-337 851,50 167,2% -202 120,507013 Tränararvode

-21 165,00 12,7% -167 140,007016 Inhyrd tränare

-33 134,00 1269,0% -2 611,007020 Löneskatt

-19 694,00 1398,7% -1 408,007030 Arbetsgivaravgift

S:a Personalkostnader -373 279,50-411 844,50 110,3%

S:a Rörelsens kostnader -1 188 785,38 -1 143 852,27103,9%

Rörelseresultat före avskrivningar 191,7%388 637,86 202 692,81
Rörelseresultat efter avskrivningar 191,7%388 637,86 202 692,81
Resultat före finansiella intäkter och kostnader 191,7%388 637,86 202 692,81
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 191,7%388 637,86 202 692,81
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 191,7%388 637,86 202 692,81
Resultat före skatt 191,7%388 637,86 202 692,81

388 637,86 202 692,81191,7%Beräknat resultat:
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ÄLVSJÖ AIK SIMFÖRENING 802504-6130

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2019-07-01 - 2020-06-30

Senaste ver.nr: A437

Balansrapport

Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

282 692,81 282 692,81 105 945,05 388 637,861930 Föreningskonto

1 351 565,03 1 351 565,03 282 692,81 1 634 257,841940 Placeringskonto

S:a Kassa och bank 1 634 257,84 1 634 257,84 388 637,86 2 022 895,70

S:a Omsättningstillgångar 2 022 895,70388 637,861 634 257,841 634 257,84

S:a TILLGÅNGAR 2 022 895,70388 637,861 634 257,841 634 257,84

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat kapital

-1 634 257,84 -1 634 257,84 0,00 -1 634 257,842068 Vinst/förlust föregående år

S:a Balanserat kapital -1 634 257,84 -1 634 257,84 0,00 -1 634 257,84

S:a Eget kapital -1 634 257,840,00-1 634 257,84-1 634 257,84

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

-1 634 257,840,00-1 634 257,84-1 634 257,84

Beräknat resultat: 0,00 0,00 388 637,86 388 637,86







 
 

 

Verksamhetsplan 2020/2021 

Vision 

ÄLVSJÖ AIK Simförening ska vara den naturliga mötesplatsen för att hitta simmaren i dig! 

 

Verksamhetsidé 

Vi erbjuder och genomför lek, träning, tävling och motion inom simidrott 

Vårt mål är att genom glädje och engagemang ta tillvara varje medlems ambitioner och 

potential 

Syftet är att bedriva både en bred och hälsofrämjande simidrott 

 

Våra värderingar 

Glädje och Gemenskap 

Utmaningar och Möjligheter 

Ansvar och Kvalitet 

 

Värderingsarbete 

Under förra verksamhetsåret jobbade vi vidare med vårt värdegrundsarbete i de olika 

verksamheterna. Detta arbete blev stoppat under våren då vi inte längre kunde samlas pga 

covid-19. Arbetet kommer att tas upp igen och jobbas vidare med under detta 

verksamhetsår. 

 

Antimobbing  

All verksamhet ska byggas utifrån den tillsammans med Rädda Barnen framtagna 

handlingsplanen gällande antimobbing. Denna handlingsplan avses uppdateras under detta 

verksamhetsår.  
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Organisation 

Styrelsen 

Styrelsen möts 6-8 gånger per år, dess ansvar är reglerat i stadgarna. 

Verksamhetskommittee 

Älvsjö AIK simning har en verksamhetskommitté bestående av ansvarig för varje 

verksamhetsområde. Kommittén möts två gånger per termin. Respektive ansvarig samlar 

sina verksamhetsledare till möten för att planera och utveckla sin verksamhet. 

Ledare 

Alla ledare (styrelse, administratörer och tränare) bjuds in till terminens kick-off samt 

tränare/administratörer bjuds in till två tränarmöten per termin. 

Alla ledare erbjuds obligatorisk internutbildning samt extern utbildning anordnade av SISU 

och Svenska simförbundet. 

Årsmöte 

Föreningens medlemmar kallas till Årsmöte som hålls i september månad varje år. 

Kommunikation 

Information om verksamheten samt annan information kommuniceras via 

• Hemsidan www.alvsjoaik.nu

• Facebook- grupper; medlemmar, ledare, styrelse

• E-mail vid behov

• Anslagstavlan vid behov.
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GDPR 

Föreningens arbete med GDPR och behov av dataskyddsombud följer Datainspektionens 

riktlinjer. 

 

Arbetsgrupper 

Styrelsen ämnar också utveckla arbetsgrupper inom följande områden: 

• Föreningsutveckling – årsmöte, styrelsearbete, roller och ansvar, medlemsnytta, 

policys 

• Tävlingar och andra evenemang 

• Administration & Kommunikation – system, riktlinjer 

• Ekonomi – kortsiktigt, långsiktigt 

• Anläggningar, Långbrohallen mm 

 

 

Simlinjen 

Simlinjen är Svensk simnings utvecklingstrappa och är framtagen av Svensk simidrott som 

ett verktyg för att hjälpa föreningar att arbeta för en optimal och långsiktig utveckling av 

sina simmare, baserat på erfarenhet, forskning, framtidsanalys och internationella modeller.  

 

Simlinjen består av åtta utvecklingsstadier och fungerar som ett pedagogiskt verktyg för 

planering av en simmares långsiktiga karriär, oavsett om inriktning görs mot elitidrott eller 

motion och hälsa.  

Älvsjö AIK Simning har sedan hösten 2011 följt svenska simförbundets första simlinje 

[referens http://www.svensksimidrott.se/Varagrenar/Simning/Simlinjen/]. Hösten 2015 

beslutade föreningen att påbörja en uppgradering till den nya simlinjen [referens 

http://www.svensksimidrott.se/Varagrenar/Simning/Simlinjen/]. Detta förändringsarbete 

inleddes hösten 2015 och beräknas vara klart 2020.  

 

Verksamhetsområden 

Simskola 

Teknik 

Tävling 

Träning  

Vattenpolo 

Drop-in-träning 

Livräddning 
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Nedan följer en beskrivning om ambition och målsättning för varje verksamhetsområde: 

 

Simskola  

Simskolan följer Svenska simförbundets Simlinje, Utvecklingsstadie 2. Grupperna följer 

simförbundets märkesstege: 

Steg1 

Sköldpadda 

 

 

 

 

 

Steg2 

Pingvin 

 

 

 

 

 

Steg3  

Fisk 

 

 

 

 

 

Steg4  

Haj 

 

Sköldpaddan, Pingvinen, Fisken och Hajen  

Varje simmärke är också förkunskaper och målsättning för varje nivå  

Träning erbjuds en gång per vecka om 30-45 minuter. 

12-14 ggr per termin inklusive livräddning. 

 

Målsättning 2020-2021 

• Sköldpaddan: 4 grupper, 2-4 ledare per grupp, totalt 32 barn 

• Pingvinen: 5 grupper,  4-6 ledare per grupp, totalt 68 barn 

• Fisken: 5 grupper, 4-6 ledare per grupp, totalt 56 simmare 

• Hajen: 4 grupper, 4 ledare per grupp, totalt 48 simmare. Simmarna erbjuds att vara 

med på Utmanaren. 

 

Teknik 

Teknikgrupperna följer simlinjen. Förberedande teknik tränar 2 gånger i veckan och deltar 

på tävlingen Utmanaren och har ett dagläger per termin. Teknik tränar 3 gånger per vecka 

och deltar på tävlingar såsom Utmanaren, KM och vår/höstsimiad. samt åker på ett simläger 

(dag och eller helgläger) arrangerat av föräldrar till barnen i gruppen. Vår och Höstsimiaden 

är Tekniks huvudtävling. Teknikgrupperna ingår i det, som i simlinjen, kallas 

Utvecklingsstadie3. 

 

Målsättning 2020-2021 

• Förberedande teknik: 20 simmare, 3-4 tränare och 1 administratör. Alla simmare ska 

ha provat på Utmanaren. 

• Teknik: 20 simmare, 3-4 tränare och 1 administratör 

• Simmarna ska klara av att simma de sträckor som finns för åldersgruppen på Vår- 

och Höstsimiaden. 
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Tävling 

Tävlingsgruppen följer nya simlinjen. Tävlingsgruppen ingår i det, som i nya simlinjen, kallas 

utvecklingsstadie 4-5. Gruppen är uppdelar i två delar under träningspassen. 

 

Målsättning 2020-2021 

• 1 grupp om 30 simmare, och ca 10 tränare och 1-2 administratörer 

• 6 träningstillfällen per vecka varav en fysträning på land. Träningen anpassas efter 

resp simmares förutsättningar. 

• Delta på 4-5 tävlingar per termin 

• Erbjudas 2-3 läger per år 

• Se över möjligheten för samarbete med större simklubb för våra simmare att kunna 

vidareutvecklas med sina tränings/tävlingsmål, och säkerställa en smidig 

klubbövergång.  

 

Vattenpolo 

Erbjuda träning för vattenpolo enligt simlinjen för vattenpolo. Gruppen tränar två gånger i 

veckan med 3 tränare och en administratör. 

 

Målsättning 2020-2021 

• 1 grupp om 10 spelare samt 2-3 ledare och en administratör. 

• 2 träningstillfälle per vecka 

• Ett dagläger per termin 

• Delta i relevanta cuper 2-3 gånger per år. 

 

Livräddning 

Se över möjligheten att åter starta upp livräddningssektion 

 

Målsättning 2020-2021 

• Att under vårterminen 2021 ha Livräddningen igång med 1 tillfälle per vecka med 1 

ledare 

  



Älvsjö AIK simförenings verksamhetsplan 2020-2021 

 

 

Träning  

Träning är den nya simlinjen steg 8 – Simma för livet. Ambitionen är att erbjuda en möjlighet 

till träning för de som vill träna simning samt förbättra sin simteknmik. Grupperna tar emot 

simmare i alla åldrar samt strukturerar träningen efter vilka simmare som anmäler sig. 

 

Målsättning 2020-2021 för Träning vuxen 

• 1 grupp om minst 20 simmare, 2 ledare samt 1 administratör 

• 3 träningstillfällen per vecka 

• 2-3 banor med organiserade träningspass samt 1-2 banor med fri egen träning 

• 2 tillfällen per vecka med instruktör på land 

• 1-2 tävlingar per år t ex KM, Masters och Vansbro simningen 

 

Målsättning 2020–2021 för Träning ungdom 

• 1 grupp om 15 simmare samt 4 tränare och en administratör. 

• 2 träningstillfällen per vecka 

• Ett dagläger per termin 

• Erbjuda alla simmare att vara med på Utmanaren och KM 

 

Drop-in-träning 

Gratis träning erbjuds i form av en öppen verksamhet där simmare kan träna på det som 

behövs och även de som inte är medlemmar erbjuds att simma och leka.  

 

Målsättning 2020-2021 för Öppet Hus 

• 2 tillfällen per vecka med 2 ledare 

 

Målsättning 2020-2021 för Familjesim fredag 

• 1 tillfälle per vecka där hela familjen kan komma ner och bada tillsammans. 

 

 

 

Antagen vid Älvsjö AIK Simförenings årsmöte 2020- 09-22  



Budget HT2019--VT2020

Budget

HT19--VT20

Budget

HT20--VT21 Not

3010 1 000 000 1 000 000 Träningsavgifter

3890 Medlemsintäkter 80 000 80 000 Medlemsavgifter

3510 40 000 40 000 Matchar konto 4010

3691 0 0

1 120 000 1 120 000

3985 80 000 50 000 LOK

3987 130 000 150 000 Hyresbidrag, Medlemsaktivitetsbidrag

3989 80 000 80 000 T.ex. Bingoalliansen

3990 30 000 30 000 T.ex. Läger, jmf konto 5327

320 000 310 000

1 440 000 1 430 000

4010 -20 000 -20 000 Sådant som klubben säljer vidare, jmf konto 3510

4021 -10 000 -20 000

4031 -30 000 -30 000 T.ex.Ledartröjor, badbyxor, baddräkt, badmössa, simglasögon,näsklämma

4033 -30 000 -30 000 T.ex. Plattor, paddlar, gummiband, våtdräkter

4110 -15 000 -15 000

4261 -30 000 -30 000

-135 000 -145 000

5012 -450 000 -480 000

5310 -30 000 -30 000

5325 -40 000 -40 000 T.ex. Kick-off höst-vår, Tränarträffar

5326 -10 000 -10 000 Årsmöte (Hyra lokal, förtäring)

5327 -50 000 -50 000 Jmf konto 3990

5410 -10 000 -10 000 T.ex. Tidtagarur, dator

5460 -10 000 -10 000 T.ex. Simmärken, medaljer, plakett

5510 -30 000 -30 000 T.ex. SportAdmin (Hemsida, Register, Betalning), WinGrodan

6110 -5 000 -5 000 T.ex. Papper,pennor, pärmar

6570 -20 000 -10 000 Swedbank, SpeedLedger

6993 -2 000 -2 000

-657 000 -677 000

7013 -200 000 -170 000 Netto utbetalt, minskat pga anställd tränare

7016 -220 000 -230 000 Netto utbetalt, bruttolön ca 25ksek per månad

7020 -100 000 -100 000 Till Skv, 30% av bruttolön

7030 -100 000 -100 000 Till Skv, bruttolön + 31,42%

-620 000 -600 000

-1 412 000 -1 422 000

28 000 8 000

28 000 8 000

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning

Aktivitetsintäkter

ÄLVSJÖ AIK SIMFÖRENING 802504-6130

Räkenskapsår: 2020-07-01 - 2021-06-30

Materialförsäljning

Återbetalning ext kursavgift

Erhållna kommunala bidrag

Övriga erhållna bidrag

S:a Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter

Erhållna statliga bidrag

S:a Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter

Övr ersättningar och intäkter

S:a Övriga rörelseintäkter

Inköp Träningskläder

Inköp Träningsmaterial

Inköp materiel och varor

Tävlingslicens

S:a Råvaror och förnödenheter

Medlemsavgift (Extern)

Tävlingskostnad

Övriga externa kostnader

Hyra Långbrohallen

Utbildning (Extern)

Förbrukningsinventarier

Förbrukningsmaterial

Ledarträff

Träningsläger

Konferens

Bankkostnader, momsfria

Lämnade bidrag och gåvor

Administrativa kostnader

Kontorsmateriel

Inhyrd tränare

Löneskatt

S:a Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Tränararvode

S:a Rörelsens kostnader

Arbetsgivaravgift

S:a Personalkostnader

Resultat före skatt

Beräknat resultat:
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