Linköping 2011-09-24

Uppföljning av frågor som bordlades vid IK NocOut.se’s årsmöte 2011
Vid årsmötet 2011-05-09 bordlades punkt 7 och 8 gällande revisorns berättelse och styrelsens
ansvarsfrihet. Revisorn fick i uppdrag att upprätta revisionsberättelse för 2010 samt distribuera den
till de röstberättigade medlemmar som närvarade vid mötet (Kenneth Gåse, Henrik Gustafsson,
Fredrik Carlén, Magdalena Jacobsson, Andreas Weckfors, Elin Karlsson, Anna Wallentinsson) för
godkännande. Om revisionsberättelsen godkänns av medlemmarna innebär det också att styrelsen
får ansvarsfrihet, v.g. se även protokoll från årsmötet.
Revisorns översyn över IK NocOut.se’s bokföring har även genererat klargörande siffror över hur
inkomster och utgifter fördelat under 2010, se nedanstående sammanställning.
De röstberättigade medlemmarna som deltog vid årsmötet ombeds godkänna revisionsberättelsen
eller komma med synpunkter senast den 2011-10-02. Uteblivet svar tolkas som godkännande.

2010
Inkomster
Medlemsavgifter
Anmälningsavgifter läger (1)
Anmälningsavgifter medlemsfest
Sponsring Global Invest (2)
Summa

21 800 kr
85 000 kr
8 000 kr
15 000 kr
129 800 kr

(1) Inkluderar både inkomster för Vasacamp 2010 (18 000 kr + tilläg för extra bilhyra) och 2011 (30 800 kr) samt
Summer Camp, då inkomsterna inkom inder 2010.
(2) Intäkt inkom under 2010, men betalades ut under 2011.

Utgifter
Kostnader läger (3)
Kläder
Medlemsfest
Anmälningsavgifter
Summa

54 290 kr
15 000 kr
2 000 kr
5 900 kr
77 100 kr

(3) Inkluderar även boendekostnad för Vasacamp 2011 (11790 kr), då fakturan betalades under 2010.

Kontosaldo 2010-12-31

55 238 kr

2011
Vid årsmötet valdes Daniel Nilsson till kassör. Daniel lämnade sn styrelseplats den 1 september
2011 på grund av flytt utomlands och kassörsrollen har tagits över av ledamot Anna Wallentinsson.
Bokföringen för 2011 sker enligt bokföringslagen, med hjälp av Wisma 500. Allting separeras på
intäkts- respektive kostnadskonto och vi använder oss av kundreskontra, dvs kundfakturor kommer
att gå ut och bockas av, all annan bokföring sker enligt kontantprincpen. Föreningen har varit i
kontakt med Skattemyndigheten och kontrollerat att bokföringen nu sker enligt gällande regler och
föreskrifter.

Linköping 2011-10-06

Uppdatering
Ovanstående information skickades ut till de röstberättigade medlemmarna vi årsmötet med
instruktioner enligt ovan att inkomma med godkännande eller synpunkter senast den 2011-10-02.
Enligt utskicket tolkas uteblivet svar som godkännande.
Till dags dato har två godkännande svar inkommit, från Kenneth Gåse, Henrik Gustafson och
Andreas Weckfors.
Inga synpunkter har inkommit.
Således avslutas härmed de punkter som bordlades vid årsmötet 2011-05-09:
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/
räkenskapsåret presenteras.
8. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

