
Styringheim Förslag till budget för år 2022
BUDGET UTFALL BUDGET UTFALL 2022

2020 2020 2021 netto 2021 förslag A

Övrigt event -2000 -2000 0,00 -2000 a
Gourmetfesten 500 492,00 500 0,00 500
Päron/Stavgard 500 0,00 0 0,00 500
Mtv 30000 -66,40 30000 15000
Storstyringskampen 500 0,00 500 372,96 500
Luciafesten 2000 3000 3000
Kajsartornet 0 0 0,00 0
Uthyrning 0 0 0
försäljn (strumpor) 400 150,00 150 20,00 100
Medlem enskild 16500 18000 17500 b
Avgift Nordmark -8400 -8400 -7700 c
Övriga kostnader 0 -350,00 -250 0
Övriga intäkter 0 82,00 0 0
SUMMA INTÄKTER 40000 41500 27400

Hyra Tallunden -5000 -5000 -5000
Uthyrning Tallunden 1000 1000 d
El Tallunden -5000 -5000 -5000
Hyra Järnvägsgatan -4800 -4800 -4800
Hyra förråd P18 -5000 -5000 0,00 0 e
Förbrukningsmtrl -1500 -649,00 -500 -178,75 -500
Förbr. Inventarier 0
Transport släp (DW) 0 0 0
Resor Baronpar -4000 -838,00 -4000 -4000 f
Eventkostnader kronor -2500 -2500 g
Reklam 0 0
Föreningsmöten -2000 -2000 -1000
Föreningsaktiviteter -2000 -2000 -1000
Kastellan 0 0
Scriptoriet 0 0 -579,70
Kämpalek -1000 0 -2000
Pärk Stångaspelen -1000 -1000
Bågskytte -1000 0
Kontorsmtrl -500 0,00 0 -325,00
Gåva till Nordmark 0 0
Övriga kostnader -1000 0 -1000
Kurser mm 0 -100,00 0
Bankkostnader -3000 -3000 -3000
web -612,50 -1000 -758,75 -1000
SUMMA KOSTNADER -38300
Resultat f investeringar 1700 -900,00

Lägerlampor
Bågskytte
Matknivar
Baronpar servis -3000
rep kronor, mtrl troner -6000
RESULTAT -7300 -900,00

Styrelsen den 15 februari 2022

14 569,00

-3 165,00 1 679,45

1 600,00 2 000,00

19 150,00 13 850,00
-8 400,00 -7 700,00

9 492,60 24 791,41

-5 000,00 -5 000,00
1 000,00 1 000,00

-5 685,00 -3 373,00
-4 800,00 -4 800,00
-3 500,00

-1 640,00

-1 500,00
-1 074,96

-1 750,00 -5 106,00

-2 536,48 -2 711,90

-27 045,94 -34 800,00 -23 473,10 -28 300,00
-17 553,34 6 700,00 1 318,31

-16 565,00

-2 447,00

-20 000,34 6 700,00 -15 246,69



Kommentarer till budgetförslag 2022 för Styringheim /av Martin

Just nu medlemmar styringheim
betalda 40
förfallna 31
totalt vuxna 71

medl enl Individer 95 inkl barn som ej betalar något.

Kommentarer: a hyra ruin lucia
b Räknat på 70 x 250
c Räknat på 77 x 100 (som 2020)
d Utgått
e hyran bör ingå i avtal med mtv
f baronparet/storstyringparet har högst 4000 kosnads-

ersättning för resor ”i tjänsten” för att representera.
g vi bjuder deltagande regerande kronor på eventfee.

Tas i anspråk i den mån det behövs. Men inte nöd-
vändigt att budgetera.

Den STORA fasta kostnaden är hyrorna av förråden. Minst 14.000 om året.
Det enda som kan dra in detta är mtv-lägret. 

Man bör intensifiera medlemsrekryteringen, för här finns den största enskilda intäkten.
Då gäller främst att återerövra före detta medlemmar som av någon anledning slutat med
att betala årsavgift. På f d medlemmar bör krutet läggas.

Varje år måste bära sina egna kostnader. Varje event måste gå med ett överskott.  
Att plocka av kapitalet för att bedriva verksamhet medför att föreningen 
kan komma på obestånd. Kapitalet får endast tas i anspråk för investeringar.

På den tiden vi hade Kajsarn gav den verksamheten ett nettoplus på omkr 40.000 kr
Då gick föreningen jättebra. Så är det inte längre. Det enda vi har som intäkter är
medlemsavgifter och event.

Av varje medlemsavgift om 250 kr får vi behålla 150 kr (100 går till Nordmark).
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