Kommentarer till Svenska Islandshästförbundets ekonomiska resultat
för 2019 i jämförelse med budget 2019.
Vid riksmötet i mars 2019 beslutades om en budget med ett underskott på minus 240 787 kr. Årets
resultat visar plus 126 128 kr, det vill säga en differens med 366 915 kr vilket är ett oerhört bra
resultat. Styrelsen, sektionerna och personalen har under året vänt på varenda krona. Nedan återges
en kortfattad beskrivning av vad som genomförts.
Ökande intäkter
Medlemsintäkter
Projektbidrag från HNS

+ 50 000 kr
+ 115 277 kr

Minskade kostnader
Redovisningstjänst
Personal
Ordförandekonferens

- 35 600 kr
-100 000 kr
- 61 200 kr

En mycket angenäm intäktsökning beror på vårt ökade medlemsantal, vid utgången av 2020 var vi
drygt 7300 medlemmar! Genom under året sökta projektmedel från HNS (för ett värdegrundsprojekt
samt marknadsföring) har vi kunnat täcka delar av kostnader som är kopplade till vår ansökan till
Riksidrottsförbundet, till våra ordförandekonferenser och höstmötet samt till ett par av
styrelsemötena. Det sökta organisationsbidraget från Svensk Friluftsliv har i år kunnat täcka en del av
våra administrationskostnader.
De fysiska möten som styrelsen har haft har varit hemma hos varandra där vi övernattat utan
kostnad och att vi har kunnat låna möteslokaler gratis av våra arbetsgivare. Vi har sett över och
omförhandlat avtal och genom förändringar i tidningsproduktionen sker en kostnadsbesparing. I och
med detta har vi minskat kostnaderna för styrelsen och personalen.

Lämnade bidrag från lokalföreningarna med ändamålet Rädda SIF
SIF har under år 2019 erhållit 31 790 kr från lokalföreningar samt från en medlem. Dessa medel är
inte intäktsredovisade och påverkar inte resultatet 2019 utan de är bokförda på ett balanskonto och
bokförs som intäkt då de avses nyttjas till särskilt ändamål.

Stort tack till er alla som stöttat, hjälpt och peppat oss under 2019 i vårt försök att vända SIFs
mycket svaga ekonomi. Nu är vi på väg åt rätt håll men vi måste fortsätta fatta kloka, sunda beslut
samtidigt som vi satsar framåt och jobbar för att öka och differentiera våra intäkter. TACK igen!

