Styrelsens svar på
motion till MK Rans årsmöte 2018 gällande delning av ekonomi
Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen.
Motiveringen till avslaget är att en föreningsstyrelse alltid gemensamt har det
ekonomiska ansvaret för föreningen. Kassören i en föreningsstyrelse har ett
större ansvar och fler uppgifter än merparten av de övriga styrelsemedlemmarna
men hela styrelsen bär ansvaret. Med tanke på hur svårt det är att rekrytera
ideella krafter till uppgifterna i en förening finns det ingen anledning att göra
styrelsearbetet mer komplicerat eller mer tidsödande genom att införa ett
arbetssätt som kräver fyra kassörer. Vi ska vara rädda om våra aktiva
medlemmar!
Att ha separata konton för varje gren kommer att skapa ytterligare kostnader för
föreningen. Däremot kommer styrelsen from 2018 att genomföra att varje gren
har sitt kostnadsställe i bokföringssystemet. Varje transaktion kommer således
att bokföras på kostnadsställe för respektive gren. Det kommer att göra det
enklare att redovisa intäkter och utgifter för respektive gren.
Styrelsen har fattat beslut om att varje styrelsemedlem kan inhandla varor eller
tjänster för upp till 5 tkr. Två styrelsemedlemmar kan tillsammans handla eller
beställa för upp till 15 tkr. I båda fallen med god kontakt med kassören och
redovisning till styrelsen vid nästkommande styrelsemöte. Behöver investeringar
för större summor göras måste styrelsen fatta beslut om det.
Att ha fyra separata konton i föreningen samt krav på att varje gren ska vara
självbärande innebär är att den gren som under verksamhetsåret gått med
underskott kommer att behöva stöd från huvudföreningens kassa. Enligt
förslaget skulle styrelsen besluta om överskott i föreningens gemensamma kassa
vid årets slut. Man kan anta att styrelsen väljer att stödja den gren som inte är
självbärande vilket skulle göra att föreningens situation kvarstår som tidigare.
För den händelse styrelsen väljer att inte stödja den gren som inte är
självbärande så vore det ärligare att i förväg besluta om åtgärder såsom t.ex.
nedläggning.
Den budget som fastställs av årsmötet är det styrmedel som föreningens styrelse
har att använda för att förvalta föreningens ekonomi. Budgeten fungerar också
på det vis som beskrivs i förslaget. Varje gren har att förhålla sig till den

fastställda budgeten. Med regelbundna rapporter under året fördelade på
respektive kostnadsställe så blir det lätt att följa budgeten.
Styrelsen föreslår att IZettle används vid föreningens samtliga arrangemang så
att intäkterna redovisas fördelat på kortbetalning, swish och kontanter. Det
kommer att underlätta kassörens arbete.
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