
        Budgetförslag 2022
Period fg år 2020 Årsbudget 2021 Delp. 2021 Period 2021 Delp. Budget 2022 Årsbudget 2022

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning
3110 Intäkter tävlingar totalt

- Vintercup  2022 
- USM 2022
- BEC 2022

3120 Intäkter Träningar
- Träningsavgifter
- Träningsvästar

3130 Övriga intäkter 504,00
3540 Försäljning profilkläder 0,00 730,00
3550 Korv/Dricka förs. 20,00
3610 Medlemsavgifter
3615 Terminsavgifter Enduroskolan
3620 Prova på licens försäljning 100,00 500,00
3710 Kommunala/Statliga bidrag
3720 Övriga bidrag 874,58

Summa nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter
3989 Övriga bidrag 0,00

Summa övriga rörelseintäkter 0,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter
4010 Inköp mtrl och varor 0,00
4050 Korv/dricka inköp 0,00
4110 Direkta kostnader tävlingar

- Vintercup 
- USM
- BEC -124000

4115 Team West 0,00 0,00
4120 Ledarutveckling 0,00
4130 Övriga kostnader rörelsen
4140 Startersättningar
4150 Laganmälningsavgifter 0,00 0,00 I detta belopp ingår startavgift ISDE.
4160 Träningsmark
4161 Frivilligsektionen
4164 Interna Träningskostnader (E_skolan bl.a)
4165 Externa Träningskostnader (E-skola bl.a) 0,00
4166 ISDE Six Days 0,00
4170 Medlemsavgifter Svemo&Riks
4180 Interna Tävlingar 0,00
4920 Lagerförändring 0,00

Summa råvaror och förnödenheter

BRUTTOVINST 126500

1 (3)

608 750,00 1 060 500,00 847 733,60 465 000,00
170 000,00

75 000,00
204 000,00 220 000,00

66 835,00 70 000,00 58 450,00 55 000,00
8 850,00 10 000,00

49 600,00 45 000,00
5 000,00 7 688,00 5 000,00
1 000,00 1 000,00

12 776,00 15 000,00 8 000,00
102 935,00 100 000,00 115 200,00 105 000,00

15 000,00 36 000,00 27 000,00 25 000,00
1 000,00 1 000,00
9 170,00 9 000,00 8 520,00 9 000,00
5 112,00 5 000,00 1 000,00

822 082,00 1 302 500,00 1 066 316,18 674 500,00

23 151,64 10 000,00 3 000,00
23 151,64 10 000,00

845 233,64 1 312 500,00 1 066 316,18 677 500,00

-31 739,00 -10 000,00 -20 000,00
-6 037,00 -7 000,00 -5 000,00

-264 027,40 -983 200,00 -663 378,52 -185 000,00
-40 000,00
-40 000,00

-105 000,00
-55 800,00 -42 000,00

-5 000,00 -1 800,00 -5 000,00
-17 293,00 -10 000,00 -7 189,80 -10 000,00

-125 345,00 -90 000,00 -170 975,00 -122 000,00
-2 000,00 -35 000,00

-26 860,00 -15 000,00 -14 212,00 -15 000,00
-13 000,00

-14 059,00 -45 000,00 -10 500,00 -25 000,00
-18 000,00 -21 640,00 -25 000,00

-34 600,00 -45 000,00 -41 720,00 -45 000,00
-6 843,00 -6 000,00 -5 000,00
-3 497,00 -2 760,00 1 000,00

-586 100,40 -1 236 200,00 -934 175,32 -551 000,00

259 133,24 76 300,00 132 140,86

FRIVILLIGA MOTORCYKELKÅREN
SKÖVDEKÅREN

FRIVILLIGA MOTORCYKELKÅREN



Övriga externa kostnader
5020 Elkostnad lokal
5193 Fastighetskötsel och förvaltning
5520 Underhåll inventarier
5700 Frakter och transporter 0,00
6110 Kontorsmaterial 0,00
6120 Hemsidan -593,75 -600,00
6130 Externa/Interna Möteskostnader/Kårmöten
6150 Trycksaker 0,00 0,00
6211 Telefon 0,00 -500,00 0,00 -500,00
6250 Porto -33,00 0,00
6310 Försäkringar
6390 Övriga kostnader
6530 Redovisningskostnader 0,00
6570 Bankkostnader

Summa övriga externa kostnader

Personalkostnader
7330 Bilersättningar 0,00 0,00

Summa personalkostnader 0,00 0,00

Avskrivningar
7832 Avskrivning Inventarier

Summa avskrivningar

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

Årets resultat
8999 Årets resultat 0,00

Summa årets resultat 0,00

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00

Detta förslag är baserat på en balanserad budget där visst extra tillskott av ekonomiska medel har tillförts Enduroskolans verksamhet.

ISDE Six Days Klubblag

Kåren står för laganmälningsavgiften enligt gällande befintliga regler. I detta fall är startavgiften i Six Days € 1050/deltagare x3 = ca 33 000:-.

Kommentarer i övrigt

Se sida 3

2 (3)

-13 231,00 -18 000,00 -15 215,00 -25 000,00
-5 000,00 -5 000,00 -16 434,00 -10 000,00
-5 083,00 -10 000,00 -4 005,00 -10 000,00

-1 000,00 -1 250,00 -1 000,00
-1 000,00 -1 315,00 -1 000,00

-2 121,25 -2 000,00
-4 135,00 -5 000,00 -27 279,20 -5 000,00

-1 000,00 -1 000,00

-1 000,00 -1 000,00
-5 435,00 -6 000,00 -5 632,00 -6 000,00

-19 250,00 -25 000,00 -31 200,00 -30 000,00
-2 000,00 -2 820,00 -3 000,00

-2 959,92 -5 000,00 -2 931,05 -5 000,00
-55 720,67 -81 100,00 -110 202,50 -100 500,00

-1 000,00 -1 000,00
-1 000,00 -1 000,00

-35 542,00 -20 000,00 -44 437,00 -25 000,00
-35 542,00 -20 000,00 -44 437,00 -25 000,00

-677 363,07 -1 338 300,00 -1 088 814,82 -677 500,00

-167 870,57 22 498,64
-167 870,57 22 498,64

-25 800,00

FRIVILLIGA MOTORCYKELKÅREN
SKÖVDEKÅREN



Kommentarer till budgetförslag FMCK Skövde 2022

Att ha ett klubblag med i Six Days kan väl vara trevligt men enligt min åsikt så kommer den relativt stora 
kostnaden för kåren enbart ett fåtal medlemmar tillgodo vilket jag inte tycker känns rättvist.

Att dessutom underbalansera budgeten för att finansiera detta känns heller inte rätt. 

I grunden är detta också en rättvisefråga och en inriktningsfråga. Skall vi vara en ”Elitförening” där alla medel 
går till finansiering av elitverksamhet, eller skall vi bedriva verksamhet där en större del av medlemsmassan 
kan ta del av utbudet.

Under ett antal år har Enduroskolans verksamhet minskat i omfång och problemet med att rekrytera ledare 
har varit svårlöst. Här borde vi istället sätta in resurser så att vi kan jobba oss tillbaka till den nivå vi hade för 
några år sedan. Detta för att trygga återväxten i föreningen och för sporten som helhet.

Som nuvarande ledamot i styrelsen känner jag också att arbetsordningen kring hela Six Days idén har varit 
fel. Det har i information som gått ut till medlemmarna skrivits att beslut tagits av styrelsen om genomförande 
och viss finansiering via överskottet på BEC. Utfästelser om diverse saker har gjorts till intresserade och 
förhandsbokningar har gjorts. Detta ligger enligt min mening utanför styrelsens befogenhet på en så pass 
stor utgift utan ett årsmötesbeslut alternativt någon form av medlemsmöte där frågan togs upp. 

Årsmötets beslut om  verksamhetsplan och budget är det som styr föreningens verksamhet och styrelsens 
uppdrag är att genomföra detta. Ett årsmötesbeslut kring ekonomisk stöttning till ett Six Days lag kan tidigast 
fattas under kvällens möte. Med andra ord så kan det hela falla om inte majoriteten stödjer styrelsens 
framlagda budgetförslag vilket i sin tur kan få följdverkningar bland de som ”känner sig drabbade” med 
intresse kring tävlingsarrangemang, uppdrag m.m. 

Oavsett fattat beslut rättar jag mig enligt vad majoriteten beslutar. Det är viktigt med demokrati även inom 
föreningsvärlden.


	Resultat

