Bokslutskommentarer 2015

Här följer en bokslutskommentar där styrelsen kommenterat resultatet av
respektive intäkts- och kostnadspost.
Ekonomihanteringen har skett av kassör och bokföring samt bokslut har
gjorts av Riksidrottsförbundet i Stockholm.
Resultatet landar på ett underskott på ca. 676 000 kr vilket är
ca. 575 000 kr mer än budgeterat.
Tre stora extraordinära kostnader har SFF drabbats av:
- Efterdebiterad av felaktig krediterad försäkringsavgift för
2013, SEK 480 000:-- SFF hemsida utsattes för intrång, ca. SEK 60 000:-- Omstrukturering av Skynet, ca. SEK 80 000:--

Intäkter
Licensavgifter

Vi har utfärdat 1 517 licensavgifter.
Licensavgiften är 2 100 kr.
Faktureringen av licensavgifter till
klubbarna och FM är komplett.

Bidrag från Riksidrottsförbundet
(RI), Flygsportförbundet (FSF) m.fl.

Vi har bl.a. fått bidrag från
Flygsportförbundet, ordinarie.

Tandemförsäkringar

Denna post är till för att täcka
kostnader för försäkring av
tandempax. Licensavgifter för
tandempiloter ingår även här. Här
ingår ej 4:e kvartalet 2015.

Annonsintäkter

SFF del av annonsintäkterna i
tidningen Svensk Fallskärmssport.

Kursavgifter

Kursavgifter tas in för att täcka
kostnader för de aktuella kurserna,
men även delar av RI´s tjänst som går
till att administrera och planera
kurser. Kursavgifter för förbundskonferenserna ingår också i
kursavgifter.
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Bidrag från Försvaret

Under 2015 har vi erhållit
organisations- och utbildningsstöd.

Kostnader
Kansliet
Personal

Vi har haft en kanslist/RI på 100 %.
Under sommaren, 60-års jubileum,
förbundskonferenserna, vid julen och
vid andra tillfälle när belastningen är
stor på kansliet hade vi timanställd
hjälp.

Utredningskostnader

Utredningskostnader är en post som vi
avsätter till olycksutredningar.

Administrationskostnader

Lokalhyra, städ, hyra av kopiator och
portomaskin, förbrukningskostnader,
telefon, portoavgifter, Internet,
redovisningstjänster, datasupport,
banktjänster m.m. I år har en stor
uppdatering och implementering av
nya funktioner skett i Skynet. I år
ligger kostnaden för värdskapet för
Nordic Meeting.

Styrelsens sammanträden

Kostnaderna är för resor, övernattning,
ersättning för inkomstbortfall m.m.
Även kostnader i samband med möte
med FM och Transportstyrelsen.

Försäkringar

Detta är framförallt den olycksfallsoch ansvarsförsäkring som gäller för
våra medlemmar, men även
tandempassagerare. Vi har även en
vanlig egendoms- och ansvarsförsäkring för organisationen.
I år fick vi reglering av antal
medlemmar och tandemhopp för både
2014 och 2015 samt efterdebitering av
den felaktige krediteringen 2014.
premier.
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Organisationstidning
Svensk Fallskärmssport

Tidningen ges ut 5 gånger per år.
Tryckkostnader, porto och arvodering
av redaktionen. Tidningen har endast
kommit med 4 gånger 2015, dock är
kostnaden för nummer 5 tagen på
2015.

Konferenser
Riksstämman

Kostnader för inbjudna gäster för
mottagande av utmärkelser och
medaljer.

Ordförande/CI-konferensen

Två dagars konferens. Två deltagare
per klubb var bjudna. Antal deltagare
var ca 50 st.

Internationella konferenser

Inga under 2015.

IPC

SFF:s representerat med två delegater.

PIA

RI deltog.

SFF 60 år

Ett överskott från jubileet.

Tävling
Tävlingskommittén
och domare

Internationella tävlingar, SM, DM,
Fallsvenskan, Svenska Cupen, TK´s
möten, domarmöte m.m.

Utbildning
Utbildnings- och
säkerhetskommittén (USK)

Utbildningskommitténs möten och
verksamhet. Det togs fram
utbildningsmaterial till Iutbildningarna samt framtagning av
trycksaker för utbildningarna.

BAS- kurs

Kurs på Bosön.
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Instruktörsutbildning

HM-, HL-, T- och AFF-kurser samt
SFF-instruktörsmöte på Bosön samt
tunnel i Finland för AFF.

Materialkommittén (MK)

Materialkommitténs möten och
verksamhet.

Flygkommittén

Flygkommitténs möten och
verksamhet.

Rekrytering
PR och information

Kostnader främst för webb-redaktör
och underhåll av hemsidan.

Projektpengar
Distriktutbyte

För ersättningar vid möten inom
distrikten.

Sky Camp 2014

Återbetalning till en deltagare.

Tillväxtspaketet

I årets tillväxtspaket har bla.
genomförts KL-träff,
Team Play Ground

Miljögrupp

Administrativa kostnader.

För styrelsen att disponera

Dessa medel har används för att se om
möjlighet att införa en obligatorisk
drogtest.

4

