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Project Budget 2019 

Sammanfattning 

 Preliminär resultatbudget nu konstruerad 

– Resultaträkningar för Föreningen och Arena AB 

– Schablonmässiga bedömningar på många konton 

– Bristfälliga underlag har lett till många gissningar och ”övrigt poster” 

– Enbart resultaträkningar för helåret – inga balansräkningar, kassaflödesanalyser, månadsperiodiseringar ännu 

– Ännu ingen struktur som Fotbollskontoret kan sköta (eller iaf har skött) på egen hand… 

 God ”intuitiv” känsla för belopp och ekonomi finns hos många (inte minst LOS) men ingen på 

Fotbollskontoret har en samlad bild och ansvaret för delar och helheten är otydligt 

 Bra entreprenörskap kring nya aktiviteter, kostnadsbesparingar osv. 

 Bristfälliga rutiner för sammanställning, budgetering och uppföljning över hela linjen – måste 

förbättras 

– För att skapa uppföljning och ”historik” bör styrelsen följa upp delmoment löpande under året (se nästa sida för förslag) 

 Redovisnings- och attesteringsrutiner bör sannolikt förtydligas/skärpas 

– Många konton ”befolkas” av ”utlägg”, ”SEB kort” eller andra oklara poster 

 Projektredovisning måste införas för styrning av arrangemang och aktiviteter 

 Vissa bokföringsprinciper bör diskuteras 

– Frivaror – ej inkluderade alls idag 

– Lagkonton – ej inkluderade alls idag 
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Fördelning av intäkter 

IFK Lidingö FK “koncernens” budgeterade intäkter för 2019 
Totalt: 16,9 mkr 

IFK Lidingö FK-

koncernens intäktsbas 

är relativt stabil där 

åtminstone 75% 

härstammar ur 

klubbens ”egen 

verksamhet” 
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Marginell förändring av avgiftsstrukturen 

Det spelas mycket 

fotboll på Lidingö! 

 

Av de totalt 2.415 

pojkar i åldrarna 7-15 år 

som, enligt SCB, bor på 

Lidingö, spelar 1.166, 

eller 48%, fotboll i IFK 

Lidingö FK 

 

I de yngre åldrarna (7-

10 år) är 

fotbollsentusiasmen 

ännu högre: 60-70% av 

pojkarna spelar fotboll 

 

Genom att analysera 

Sanktan-statistik kan 

man lätt konstatera att 

fotbollsspelandet på 

Lidingö är mycket 

större än i övriga delar 

av Stockholms län: 

utanför Lidingö spelar 

”endast” 32% av 

pojkarna fotboll 

 

Detta betyder att pojkar 

i den här åldern på 

Lidingö spelar ganska 

exakt 50% mer fotboll 

än i övriga länet! 
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IFK Lidingö FKs träningsavgifter

Kategori Ålder Född T-avg. (tidigare) A1-avg. A2-avg. (tidigare) Flick-A (tidigare)

Fotbollslek 5 år 2014 725:- 725:-

Fotbollsskolan 6 år 2013 1,250:- 1,275:-

5-manna 7 år 2012 1,275:- 1,575:-

5-manna 8 år 2011 1,735:- 1,735:-

5-manna 9 år 2010 2,035:- 2,035:-

7-manna 10 år 2009 2,245:- 2,245:-

7-manna 11 år 2008 2,445:- 2,445:- 2,800:-

7-manna 12 år 2007 2,650:- 2,650:- 2,800:- 1,900:- 1,700:- 1,900:- 1,050:-

9-manna 13 år 2006 2,750:- 2,750:- 2,800:- 1,900:- 1,700:- 1,900:- 1,050:-

9-manna 14 år 2005 2,855:- 2,855:- 2,800:- 1,900:- 1,400:- 1,900:- 1,050:-

11-manna 15 år 2004 2,855:- 2,855:- 2,800:- 1,900:- 1,400:- 1,900:- 1,050:-

11-manna 16 år 2003 2,855:- 2,855:- 2,800:- 1,900:- 1,400:- 1,200:- 1,050:-

11-manna 17 år 2002 2,855:- 2,855:- 2,800:- 1,900:- 1,400:- 1,200:- 1,050:-

11-manna 18 år 2001 2,855:- 2,855:- 2,800:- 1,900:- 1,400:- 1,200:- 1,050:-

11-manna 19 år 2000 2,855:- 2,855:- 2,800:- 1,900:- 1,400:- 1,200:- 1,050:-

Senior 0:- 0:- 1,050:- Ny! (BK)

Veteran 650:- 650:-

Mixarlaget 750:- 750:-

TOTALT SPELARE

Övriga medlemmar 450:-

TOTALT MEDLEMMAR

Påverkan –93 tkr +84 tkr +52 tkr
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IFK Lidingö FK - "koncernen"

Budget vs. Budget vs.

12 mån Budget 12 mån 12 mån

Tkr 2016 2017 -Sep '18 2019 2017 -Sep '18 2017 -Sep '18

Avgifter 7,378 7,734 7,877 8,238 +504 +361 +7% +5%

Arrangemang 2,079 2,773 2,367 2,380 –393 +13 –14% +1%

Aktivitetsbidrag 2,093 2,140 2,291 2,150 +10 –141 +0% –6%

Sponsring 1,230 1,282 1,702 1,560 +277 –143 +22% –8%

Försäljning 908 990 1,121 1,295 +305 +175 +31% +16%

Bidrag 698 499 582 499 – –83 – –14%

Extern uthyrning 42 63 115 144 +81 +29 +129% +25%

Upplösningar 340 351 350 350 –1 – –0% –

Övrigt 307 237 572 331 +95 –241 +40% –42%

Intäkter 15,075 16,069 16,977 16,947 +878 –30 +5% –0%

Inköp material och varor (just. för matchtröjor) (1,068) (1,582) (1,483) (1,377) +205 +106 –13% –7%

Tryck på nya matchtröjor – – (470) – – +470 –100%

Plan- & hallhyror (1,050) (1,026) (1,088) (846) +179 +242 –17% –22%

Anmälningsavgifter m.m. (628) (776) (673) (734) +42 –62 –5% +9%

Resekostnader (432) (514) (414) (390) +125 +25 –24% –6%

Inköp mat/luncher (224) (258) (372) (213) +45 +159 –18% –43%

Övrigt (239) (481) (478) (424) +57 +55 –12% –11%

Direkta kostnader (3,641) (4,637) (4,978) (3,983) +654 +995 –14% –20%

   - Exk l. tryck på nya matchtröjor (3,641) (4,637) (4,508) (3,983) +654 +525 –14% –12%

Redovisningstjänster (260) (352) (488) (650) –298 –162 +84% +33%

IT-kostnad inkl programvaror (198) (288) (405) (450) –162 –45 +56% +11%

Städning och underhåll (185) (144) (165) (150) –6 +15 +4% –9%

El (109) (129) (270) (470) –341 –200 +265% +74%

Andra övriga externa kostnader (850) (814) (972) (851) –37 +121 +5% –12%

Övriga externa kostnader (1,602) (1,728) (2,300) (2,572) –844 –271 +49% +12%

Tränare (3,361) (3,643) (3,993) (3,401) +242 +591 –7% –15%

Kanslipersonal (3,748) (3,608) (2,890) (3,286) +323 –396 –9% +14%

Gemensamma omkostnader (318) (367) (257) (384) –17 –128 +5% +50%

Arvode domare (484) (507) (478) (649) –142 –171 +28% +36%

Utbildning (157) (99) (194) (214) –115 –20 +116% +11%

Personalkostnader (8,068) (8,225) (7,811) (7,935) +290 –124 –4% +2%

Avskrivningar (1,689) (1,705) (1,724) (1,724) –18 – +1% –

Finansiella poster (361) (720) (662) (615) +105 +47 –15% –7%

Resultat före skatt (286) (946) (499) 119 +1,064 +617 –113% –124%

   - Exk l. tryck på nya matchtröjor (286) (946) (29) 119 +1,064 +147 –113% –516%

Sammanfattning av budgetarna för ”koncernen” 
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Rekommendationer 

 Styrelsen bör kräva löpande uppföljning och redovisning av nyckelkomponenterna i 
budgeten för att skapa de rutiner som idag saknas: 
– Redovisning av spelare, lag och aktiviteter per årskull lämnas till styrelsen fyra gånger per år  

► Utskick till styrelsen senast två veckor efter varje kvartal (borde vara ett enkelt utdrag från MyClub) 

► Diskuteras på nästföljande styrelsemöte 

► Enkelt format tas fram för detta 

► Extra fokus inför varje budgetcykel efter Q3 (sept 30) 
 

– Uppföljning av arrangemang löpande 

► Läger & camper, Fritids och Cuper 

► Rapportering efter varje kvartal eller löpande 

► Enkelt format tas fram för detta 

 

– Fördelning av övriga delmoment under året 

► Aktiviteter och aktivitetsbidrag 

► Tränare, övrig personal, löner och kostnader 

► Materialkostnader 

► Sponsring 

► Café, grill, Fotbollens Dag,  

► Resor 

► Kostnader för anläggningar & hyror 

► Serier, domare och kostnader fördelade på de olika lagen 

 

 Markus Karlsson har det övergripande ansvaret men delmomenten bör fördelas på olika individer på 
Fotbollskontoret 
 

 Budgeten 2020 bör tas fram av Fotbollskontoret och inte styrelsen 
 

 Attesteringsordning bör införas 

– MK godkänner övrigas ersättningar (reseräkningar, utlägg m.m.) 

– Styrelseordf. godkänner MK:s ersättningar 
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