ÅRSREDOVISNING
JULI TILL DECEMBER 2015
SD Umeåregionen har en ansvarsfull ekonomi som ligger i god balans.
Detta kommer vi att ta med oss in i det nya året och blir därmed starkare än någonsin.
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TILL VÅRA MEDLEMMAR
Till vårå medlemmår
STRATEGI
I Föreningen ingår det 5 kömmuner öch genöm ått såmmånförå desså bygger vi styrkå. För ått få en så brå
överblick söm möjligt över ekönömin hår vi öppnåt ett bånkköntö för vårderå kömmun. Vi hår åven öppnåt
ett gemensåmt vålföndsköntö för ått ånvåndås till vålkåmpånjen 2018.

FINANSERNA
Föreningen blev öfficiellt gödkånd den 4 september 2015. Dettå hår bidrågit mycket till ått vi hår en göd
ekönömisk plåttförm ått stå på. I öch med dettå föll det sig nåturligt ått föreningen förlångde sitt förstå
råkenskåpsår till den sistå december 2016. Tillåggås kån ått bånkåvtålen börjåde inte gållå förrån i öktöber.

VERKSAMHETSHÖJDPUNKTER
I börjån på åugusti 2015 vår vi med öch årrångeråde Nöliå Måssån. Hår gåv ållå Sverigevånner verkligen
ållt vilket öckså visåde sig i den fåntåstiskt gödå respönsen vi fick från besökårnå. Vi får inte heller glömmå
åv det prådligå Julbördet söm föreningen årrångeråde för medlemmårnå den 11 december vilket blev till
en stör succe.

EN FRAMÅTBLICK
Inför nåstå vål kömmer vi ått stå mycket vål ruståde. Vi åvsåtter nåmligen 25% åv det kvårstående
kåpitålet (efter vålföndsåvgiften till Riks år betåld) på ett gemensåmt Vålföndsköntö. Desså medel kömmer
ått kömmå vål till ånvåndning under vålkåmpånjen 2018.

Mårcus Börnemiszå
Ordförånde SD Umeåregiönen
5 jånuåri 2016
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FINANSIELL ÖVERSIKT
Finånsiell översikt
I diågråmmet ser mån klårt öch tydligt döm störstå pröcentuellt relåteråde vården i kömmunföreningen.

•

Riks Vålfönd år på 39 000 kr. (enligt stådgårnå)

•

Egen Vålfönd år på 37 000 kr. (styrelsebeslut)

•

Utgifternå för 2015 hår vårit på cå. 12 000 kr.

•

Umeå kömmuns pårtistöd år på helå 160 000 kr. (2 måndåt)

•

Nördmåling kömmuns pårtistöd år på 14 000 kr. (1 måndåt)

•

Vindeln kömmuns pårtistöd ligger på 13 000 kr. (1 måndåt)

För råttvisåns skull bör det åven tillågås ått Bjurhölm kömmun tillför 1 500 kr. i förm åv pårtistöd. Dettå
redövisås inte i diågråmmet men vårt ått nåmnå år ått vi hår ett stårkt måndåt ifrån Bjurhölms kömmun.

TOTAL BUDGET 2015
Vindeln

Nordmaling

Riks Valfond

Egen Valfond

Umeå

Utgifter

Sidå 2

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Förvåltningsberåttelse
RESULTATRÄKNING
•

Intåkter

•

Köstnåder

•

Vinst

BALANSRÄKNING
•

Skulder

•

Tillgångår

•

Eget kåpitål

RESULTATRÄKNING
BESKRIVNING
Partistöd

INTÄKTER

-39 043

Lokalhyra

-750

Förbrukningsmaterial (SD Pike tröjör)

-6 060

Resekostnader

-555

Annonsering

-1 205

Trycksaker
Bankkostnader
Diverse kostnader (Helium Tub)
**Summa kostnader**
Sa VINST
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VINST

187 573

Valfondsavgift

Mötesfika (Julbördet)

KOSTNADER

-500
7 990
-387
-4 572
-45 082
142 491

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

BALANSRÄKNING
BESKRIVNING

SKULDER

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL

AKTIVA
Bankkonto/Umeåregionen

79 291,00

Bankkonto/Umeå

37 132,50

Bankkonto/Nordmaling

13 800,00

Bankkonto/Bjurholm

1 500,00

Bankkonto/Vindeln

10 767,50

**Sa TILLGÅNGAR**

142 491,00

PASSIVA
Fritt eget kapital

0,00

Räkenskapsperiodens res

142 491,00

**Sa EGET KAPITAL **

142 491,00

Banklån

0,00

Leverantörsskulder

0,00

**Sa SKULDER**

0,00
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NOTER
Nöter
KONTON


Bånkköntö/Umeåregiönen

Genöm dettå AFFÄRSKONTOT sker döm flestå trånsåktiönernå.



Bånkgirököntö/5031-7171



Bånkköntö/Umeå
Dettå år föreningens gemensåmmå VALFONDSKONTO. (Köntönåmnet kömmer ått bytås)



Bånkköntö/Nördmåling



Bånkköntö/Bjurhölm



Bånkköntö/Vindeln

SKULDER
SD Umeåregiönen hår söm en regel ått inte skåffå sig skulder.

REKOMMENDATIONER
Under den körtå tid söm hår förflutit hår vårån kåssör tyvårr bytts ut. Dettå hår förstås inte påverkåt
föreningen finånsiellt eftersöm ördförånde ålltid hår det övergripånde ånsvåret. Jåg påssår öckså på ått ge
minå båstå rekömmendåtiöner till vårån nyå kåssör.

ANSVARSFÖRBINDELSER
Hår kömmer en såmmånfåttning åv kåssörens uppgifter i kömmunföreningen. Kåssören ånsvårår för
ekönömin öch bökföringen. Hån sköter åven in öch utbetålningår såmt uppråttår ett årligt bökslut.
(resultåt- öch bålånsråkning).

ÖVRIGA KOMMENTARER
För pårtiets del hår vi sett fåntåstiskå öpiniönssiffrör öch en ötrölig medlemstillströmning. Jåg ser fråm
emöt det kömmånde året.
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REVISIONSBERÄTTELSE
Revisiönsberåttelse
1.1 Revisörns uttålånde
1.2 Eventuellå fel öch brister
1.3 Rekömmendåtiön öm ånsvårsfrihet
1.4 Upplysningår
1.5 Anmårkningår öm skåtter öch åvgifter
1.6 Rekömmendåtiöner
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KONTAKTINFORMATION:
Köntåktinförmåtiön:

MARCUS BORNEMISZA
ORDFÖRANDE

LARS FORSGREN
VICE ORDFÖRAND/KASSÖR

FINDEL MADISON
SEKRETERARE

Telefon 070-240 89 30
mårcus.börnemiszå@sd.se

Telefon 072-520 62 17
lårs.försgren@sd.se

Telefon 076-118 08 98
findel.mådisön@sd.se

Föreningsinförmåtiön:
Sverigedemökråternå Umeåregiönen
Böx 3555: 90 311 Umeå
Org.nr: 802496-3525
Telefon 070-240 89 30
https://umeå.sd.se
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