Budgetkommentar 2015
Här följer en budgetkommentar där styrelsen förklarar avsikten med
respektive intäkts- och kostnadspost. Vi har också förklarat hur vi beräknat
vissa poster.
Intäkter
Medlemsavgifter (licensavgifter)

Vi gav ut 1 510 licenser under 2014
och räknar med 1 550 för 2015.
Avgiften är 2 100 kr. Medlemmar via
Försvaret som förnyar direkt via SFF
betalar 3 750 kr/licens.

Tävlingsfonden

Klubbarna betalar 1 kr per hopp till
tävlingsfonden. Dessa pengar ska inte
ingå i det disponerbara resultatet utan
sättas av separat.

Bidrag från Svenska
Flygsportförbundet (FSF)

Riksidrottsförbundet ger ett bidrag till
FSF som till viss del fördelas mellan
grenförbunden med hjälp av vissa
nyckeltal, t.ex. klubbarnas
rapporterade LOK-timmar och SISUtimmar.

Tandemförsäkring och
tandemlicenser

Denna post är till för att täcka
kostnader för försäkring av samma
grupp. Tandempiloternas licensavgifter
hamnar också här.

Annonsintäkter

SFF del av annonsintäkterna i
tidningen Svensk Fallskärmssport.

Kurs- och konferensavgifter

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
kurserna. Ordförande- och CIkonferensen tar vi också ut en avgift
för.

Bidrag från Försvaret

Enligt beslut tilldelas SFF 801 000:-- i
organisationsstöd och ett utbildningsbidrag på 308 000:- finns också
anslaget. Dessa belopp är preliminära.
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Kostnader
Kansliet
Personal

Vi har Petter Alfsson Thoor anställd
som RI på 50 % och som kanslist på
50 % och en 30 % tjänst att täcka upp
kansliet vid behov.
I personalkostnaderna ingår lön,
sociala avgifter, pensionskostnader,
försäkring osv.

Administrationskostnader

Hyra av kopiator och portomaskin,
förbrukningskostnader, telefon, porto,
redovisningstjänster, datasupport,
banktjänster, avskrivningar m.m. ingår
i denna post.

Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder normalt 8
gånger per år varav hälften som
telefonmöten. Kostnader för möte med
FM och transportstyrelsen.

Försäkringar

Detta är framförallt den olycksfallsoch ansvarsförsäkring som gäller för
våra medlemmar, men även
tandempassagerare. Vi har en vanlig
egendoms- och ansvarsförsäkring för
organisationen i sig.

Svensk Fallskärmssport

Kostnaderna för tidningen inkluderar
arvodering av redaktionen.

Konferenser
Riksstämman

Vi kommer i år kombinera
Riksstämman med Fallskärmsgala med
utdelning av olika utmärkelser och
stipendium.

Förbundskonferensen

Vi räknar med att alla klubbar skickar
två representanter vardera och att vi
har en tvådagarskonferens. Kostnader
för lokalhyra, mat, resor och
övernattning.
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IPC

The International Parachuting
Commission (IPC) ligger organiserad
under The World Air Sports Federation
(FAI). Vi skickar två representanter.

PIA

RI åker på konferensen i Florida.

Övriga internationella konferenser

Inga planerade kostnader.

Tävling

Kostnader för nationella och
internationella tävlingar. Kostnader för
domare.

Utbildning
Utbildnings- och
säkerhetskommittén (USK)

Utbildningskommitténs möten och
verksamhet.

Baskurser

Kostnader i samband med baskurser.
Kursledararvoden, lokaler, mat m.m.

Övriga instruktörskurser

HM-, HL- och KL-kurser. AFF- och
tandemkurser arrangeras till
självkostnadspris om det finns
underlag (intresserade) för detta.
SFF-instruktörers möte för avstämning
och planering.

Materialkommittén (MK)

Materialkommitténs möten och
verksamhet, kontrollantmöten m.m.

Kommunikation

Webbredaktör, uppdatering av
hemsidan och övrigt gällande PR.

Tillväxtpaket

Team Playground, KL-seminarier,
kunskapsbank vid flygplansköp,
centrala e-postutskick, central
sponsringskampanj, samordning av
uppvisningsstöd.

Sommarläger

Inget är planerat.
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Miljögrupp

SFF kommer att miljöprofilera sig och
vara klubbarna behjälpliga i sitt
miljöarbete.

För styrelsen att disponera

Medel som styrelsen kan använda för
speciella ändamål.
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