Ekonomisk redovisning Föreningen TIM Pendlare 2014
Organisationsnummer 802464-4224
Föreningen TIM Pendlare har under verksamhetsårets 2014 haft ett bankkonto i Länsförsäkringar Bank
Uppsala med konto nummer 9023-0073613. Genom kontot har föreningen fått gåvor från medlemmar och
hanterat ekonomiska transaktioner. Från tidigare år har föreningen fått bidrag på 20 000 från Länsstyrelsen
Västmanland som är avsett att täcka perioden 2013-2015.
Föreningen har under året haft medlemsavgiften 0 kr för att främja möjligheterna att skaffa fler
medlemmar. Det har dock funnits möjlighet att betala in frivillig medlemsavgift. Under verksamhetsåret
har föreningen inte gått ut med uppmaningar om medlemmarna ska göra dylika gåvor vilket har gjort att
gåvorna för 2014 blev totalt 200 kr (dvs runt 6% mot vad som kom in under 2013).
Föreningens styrelse har bedrivit arbetet helt på ideell basis och tar ingen ersättning för den tid som läggs
ned, utan utgifterna rör sig strikt om saker som behövs för föreningens verksamhet. Vad gäller kostnader
för mobilsamtal och utskrifter av föreningens presentationer har föreningens styrelse beslutat att dessa
ersätts per schablon för att inte i onödan tynga föreningens styrelse med detalj uppföljning.
Vid resor till styrelsemöten och möten där personen som ska resa saknar månadskort för resan eller tiden
för knapp har föreningens styrelse i första hand beviljat ersättning för tågbiljett men om passande
anslutning saknas har det beviljats milersättning om 18:50 kr per mil. Stöd av detta slag utgör en resa för
mellan Västerås och Enköping för ett arbetsmöte samt en resa Uppsala-Västerås när två möten med
politiska företrädare låg för nära varandra i tiden.
Nytt för i år är föreningen skaffat en tjänst för att kunna genomföra massutskick till medlemmarna som
heter GetANewsLetter. Tjänsten innebär stor minskning av manuell administrationen runt mejlutskick men
har ökat den årliga kostnaden för it-administration med 1185 kr. En annan större utgift är att föreningen
skickat representant till konferens ordnad av Järnvägsklustret i Västerås, deltagaravgift för detta var 750 kr.
En kostnad som blivit betydligt större än förutsett är kostnaderna för arbetsmöten med lunch där föreningen
bortsett från den planerade tacklunchen till förtroendevalda haft behov av ytterligare två möten. Dels ett
möte med pendlarföreningar från Gnesta och Katrineholm samt dels ett möte för planera bättre hantering av
föreningsadministrationen för föreningen för att inte slita ut föreningens förtroendevalda. Detta gör att
representation mer än dubblats jämfört med planerat.
I den ekonomiska planen för bidraget från länsstyrelsen ingick att föreningen skulle göra inköp av
kontorsutrustning som behövs för att underlätta driften av föreningen. Med hänsyn till de ökade kostnader
som beskrivs ovan samt den minskande mängden frivilliga medlemsavgifter har styrelsen fått omprioritera
och har valt skjuta på inköp av kontorsutrustning tills föreningens ekonomi är bättre och behoven
analyserats mer utförligt.
Eftersom det bidrag föreningen fått för åren 2013-2015 inte är strikt bundet till något enskilt år har
styrelsen valt att balansera ekonomin genom att för 2014 använda mer än hälften av pengar som är kvar av
bidraget från länsstyrelsen. Föreningen kommer behöva betydligt större insamlingar av gåvor för 2015
eller att styrelsen åter bidrar från egen ficka för att föreningens verksamhet ska kunna fortsätta. Vid
årsskiftet hade föreningen ett antal skulder till styrelsemedlemmar. Detta rör sig om utbetalningar där det
behövs ett styrelsebeslut och praktiska skäl gjorde att föreningens inte lyckades få till styrelsemöte förrän
efter årsskiftet för att ta nödvändiga formella beslut.
Avslutningsvis har föreningen fått ovärderligt praktiskt stöd från Västmanlands läns Landshövding Ingemar
Skogö som bidraget med möteslokal och förtäring till de större möten som föreningen ordnat mellan
medlemmarna och representanter för SJ, Trafikverket och politiker. Enköpings kommun bjöd på lokal till
föreningens årsmöte samt ordnade lokal till föreningsmöte i Enköping.
Enköping 2015- Kassör Per-Anders Staav

Kassaberättelse
Kassaställning 2014-01-01
Ingående Konto
Ingående handkassa
Skuld Isabel Dellacasa Lindberg
Skuld Marie Zethelius
Skuld Evert Andersson
Skuld Kristin Kvist

19 493:50
0:1200:600:1250:49:-

Totalt
Varav upplupna medel från Länsstyrelsen Västmanland

16394:50
13334:-

Resultat räkning 2014-01-01 till 2014-12-31:
Intäkter:
Bidrag Länsstyrelsen Västmanland (1/3 av 20000 + extra)
Frivilliga medlemsavgifter
Kostnader
Årsmöte
Pendlarföreningsmöte med Gnesta och Katrineholm (7 personer)
Planeringslunch på restaurang (5 personer)
Tacklunch (13 personer inklusive respektive)
Förtäring styrelsemöten
Tackgåvor i form av blommor(3 stycken)
Administrativa kostnader (Hemsida, mejlfunktion, porto)
Bankavgift
Deltagande konferens järnvägsklustret
Milersättning 2 mars 6,2 mil Västerås-Enköping-Västerås
Milersättning 11 juni 15,1 mil Västerås-Uppsala-Västerås
Mobilkostnader (3 personer)
Tryckkostnader rapporter och handouts
Övrigt (tågbiljett samt parkeringsavgift)
Summa Kostnader
Resultat

9804:05
200:301:85
1108:1325:3351:220:1138:1354:100:750:114:70
279:2400:390:233:13064:55
-3060:50

(Bilersättning schablonberäknad enligt 18:50 per mil)

Kassaställning 2014-12-31
Utgående Konto
Utgående handkassa
Skuld Per-Anders Staav
Skuld Isabel Dellacasa Lindberg
Skuld Marie Zethelius
Skuld Evert Andersson
Skuld Kristin Kvist
Upplupna medel från Länsstyrelsen Västmanland
Ackumulerat resultat
Kassör Per-Anders Staav

10 791:80
0:4812:85
1200:600:600:49:3529:95
0:-

