Ekonomisk redovisning TIM Pendlare 2015
Organisationsnummer 802464-4224
Föreningen TIM Pendlare har under verksamhetsårets 2015 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. Under året användes det sista av dessa pengar.
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/gåva, 21 personer har
använt denna möjlighet. Föreningen har på detta sätt fått in 2349 kr som varit nödvändigt för att föreningen
ska kunna betala det som i praktiken utgör fasta kostnader för att kunna driva verksamheten. De insamlade
gåvorna/medlemsavgifterna motsvarar 67% av vad föreningen drog in på samma sätt 2013, men bortsett
från detta toppår var 2015 bland de bättre åren insamlingsmässigt.
Under 2014 gjorde föreningen inte aktivt något försök att få in gåvor och fick då in endast 200 kr. Detta
gjorde att föreningen för 2014 behövde använda större andel av bidraget från Länsstyrelsen Västmanland
än ursprungligen planerat vilket har gjort året 2015 totalt sett knapert för föreningen.
De snäva ekonomiska ramarna för 2015 har inneburit att föreningens styrelse fått stå för telefonsamtals
kostnader, utskrifter och resor till styrelsemöten ur egen ficka. Det har heller inte gått att ordna den
traditionella tacklunchen för föreningens styrelse som har varit tradition tidigare. En rimlig skattning är att
föreningens verksamhet behöver någonstans mellan 7000-10000 kr i intäkter per år samt att det vid
årsskiftet behövs runt 2000 kr i ekonomisk buffert för att klara tidiga räkningar.
Föreningens styrelse har bedrivit arbetet helt på ideell basis och tar ingen ersättning för den tid som läggs
ned.
Alla föreningens utgifter handlar för 2015 i princip om hemsida och IT-stöd. Praktiska omständigheter vid
byte av webmaster gjorde att föreningen behövde teckna ett eget webhotells-konto för drift av föreningens
hemsida. Upplägget öppnar nya möjligheter vad föreningen kan göra med hemsidan, men gör även att
föreningen haft engångskostnader om 468 kr vid bytet och behöver räkna med dubbel kostnad för drift av
hemsidan i framtiden eftersom prislistan är annorlunda för föreningar än för privatpersoner.
Föreningen har även 2015 haft god nytta av tjänsten GetANewsLetter som används vid mejl utskick till
medlemmar och intressenter.
Via resenärsforum har förningen haft möjlighet att nyttja Kollektivtrafikens hus i Stockholm för
styrelsemöten och årsmöte.
Enköping 2016- Kassör Per-Anders Staav

Kassaberättelse
Kassaställning 2015-01-01
Utgående Konto
Utgående handkassa
Skuld Per-Anders Staav
Skuld Isabel Dellacasa Lindberg
Skuld Marie Zethelius
Skuld Evert Andersson
Skuld Kristin Kvist

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

Totalt
Varav upplupna medel från Länsstyrelsen Västmanland

16394:50
3529:95

Resultat räkning 2015-01-01 till 2015-12-31:
Intäkter:
Bidrag Länsstyrelsen Västmanland
Frivilliga medlemsavgifter och gåvor
Summa intäkter

3529:95
2349:5878:95

Kostnader
Bankavgift
Drift Hemsida
Engångskostnader hemsida
GetANewsLetter
Summa kostnader

100:2128:468:1185:3881:-

Resultat

1997:95

Kassaställning 2015-12-31
Utgående Konto
Utgående handkassa
Förutbetald kostnad för GetANewsLetter
Ackumulerat resultat
Kassör Per-Anders Staav

512:95
0:1485:1997:95

