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Översiktligt 

Bra år med goda kassaflöden, trots ett sikte mot lägre resultat än tidigare år. Inköp av PR-material 

tynger resultat 2017 men främst 2018 (brassestolar & vepa). Många budgetar diskuterades och 

förbättrade innan ok. Mycket oklarheter kring årsbudget versus marginaler, jag önskar crew och 

styrelse 18/19 lycka till att hitta en gemensam riktlinje under kommande år. Master of Coin (kassör, 

jag) 17/18 lämnar över en korrigerad bokföring och god balans, ni har alla förutsättningar att 

fortsätta utveckla föreningen.  

Kostnader, intäkter och resultat 

Räkenskapsårets totala intäkter och utgifter, samt resultat, redovisas i resultatrapporten. Det 

finansiella resultatet är positivt och har för räkenskapsåret 2017 uppgått till liknande nivå som 

föreningen gjorde 2015. 2016 låg resultatet något högre utan ett faktiskt syfte. Jag som kassör påstår 

att vi ligger på en rimlig nivå med årets resultat. 

En av de största källorna till årets positiva resultat är likt tidigare år höstens surfresa. En annan källa 

är vårens och höstens wakeresor som är fortsatt populära och bidragit en hel del till resultatet. Tack 

vare CM så gjorde vi heller inget EfterDrag vilket också påverkar resultatet positivt med uteblivna 

kostnader. I enlighet med föregående år har föreningen även i år lyckats värva många nya 

medlemmar vilket påverkar resultatet positivt och visar på att LiU Water & Wind är en förening som 

växer. 

Tillgångar 

Föreningens tillgångar på balansdagen, 2017-12-31, redovisas i balansrapporten.  

- Värt att tillägga är att över balansdagen hade vi 8000 (500 * 16) inbetalt för en resa som 

skedde under nästa räkenskapsår. 

- Föregående års skuld till musikhjälpen har iår reglerats, inte till musikhjälpen då de inte har 

ett bankgiro lättillgängligt. Jag som kassör tog mig friheten att skänka pengarna (105 SEK) till 

barncancerfonden för att städa upp balansrapporten inför framtiden.  
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