
Kassörens kommentarer årsbokslut 2021

Under 2021 har föreningen p.g.a. Covid-19 inte kunnat arrangera rasspecial eller 

aktivitetshelg, och inte heller kunnat delta i Stora Stockholm. Därav visar flera intäkts 

och utgiftsposter noll under 2021.

Medlemsavgifter

Då vi får in medlemsintäkterna för året löpande under året (pga rullande 

medlemskap, 12 månader från inbetalningsdatum). Har likt föregående år ingen 

reservering för medlemsintäkter avseende december gjorts, då inbetalningarna för 

december till största del avser kommande år. 

Reklam  och annonsintäkter

Antalet annonser i Röda Hund minskade under året, därmed även intäkten.

Försäljning artiklar (IT butiken)

Ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Medlemstidning

Har ökat något i jämförelse med föregående år. Det hänger ihop med att antalet 

medlemmar ökat sedan föregående år (december 2020 hade föreningen 289 

medlemmar, att jämföra med i december 2021 då föreningen hade 310 

medlemmar).

Inköp av material 

Har minskat något i jämförelse med föregående år, beror på att vi hade ganska 

mycket produkter på lager i början av året, och inte behövt köpa in lika mycket 

under året.

Inköp av championatplaketter

Föregående år köpte föreningen in 50 stk nya plaketter till en kostnad av ca 29 000 

kr. (Under ett normalår delas ca 10 plaketter ut). Vilket innebär att en sådan stor 

kostnad kommer med ca 5 års intervall. I år har föreningen således inte köpt in några 

plaketter, då det finns tillräckligt i lager.

Porto

Portokostnaden har ökat med ca 1 300 kr i jämförelse med föregående år. Det beror 

på att PostNord höjt avgiften på porto under året.  6 646 kr fördelat enligt följande; 

Utskick nya medlemmar 1 550 kr, Utskick vid köp från IT butiken (betalas av köparen 

och bokförs likt tidigare år som intäkt se "Försäljning artiklar") 4 376 kr, övriga 

portoutgifter  720 kr.                       

Kurser och tävlinganmälan

Har ökat i jämförelse mot föregående år. Kostnaden avser 500 kr i anmälningsavgift 

för ett ekipage i SM i viltspår (likt 2020) samt 900 kr deltagaravgift för en 

föreningsrepresentant på SKK´s avelskonferens.

Medlemshantering SKK

Föreningen har inte erhållit slutfaktura för medlemshanteringen 2021 från SKK. 

Aconto faktura (ver A65) är bokad belopp 5000 kr (avgift 2020 var 6 394 kr) ingen 

reservering gjord i bokslut. 



Övriga föreningskostnader

Övriga kostnader är fördelande enligt nedanstående;

Avgift PRV 2 000,00

Julhälsning redaktör samt övr ansvariga 900,00

Redaktör RH 2 400,00

3-kronan SveTek 2021 687,00

Fika "prova på" aktiviteter 530,92

Nya folders (utskick nya medlemmar ver A62) 2 085,00

Totalt 8 602,92

Ökningen beror på avgiften till PRV (licensen gick ut under 2021 och behövde 

förnyas), samt inköp av nya folders för utskick till nya medlemmar.

Bankavgifter

Ökning med 900 kr i jämförelse mot föregående år, beror på att Nordea år 2021 

höjde avgiften för företagspaketet. Kostnaden är fördelad enligt följande; 

Företagspaket 1300 kr/år, fast avgift swish 600 kr/år. Övrig kostnad avser kostnad 

för swishbetalningar.

Kontorsmaterial

Förra året köpte föreningen in 500 st kuvert med föreningens logga, därav en högre 

kostnad föregående år i jämförelse med året.


