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Förvaltningsberättelse för Uppsala Paddlarklubb, verksamhetsåret 2021

Klubbens ekonomiska medel finns på ett plusgirokonto.

Balans på PG-konton 2021-01-01: 232 813,18

Balans på PG-konton 2021-12-31: 264 384,62

Summa pengar in: 78 375,54

Summa kostnader för verksamheten: 46 804,10

Netto: 31 571,44

Under året kom det in sammanlagt 78 375,54 kr och för klubbverksamheten spenderades 46 804,10
kr. Det ekonomiska resultatet (skillnaden mellan intäkter och utgifter) är positivt och klubben gör en
vinst med 31 571,44 kr. Enligt budgeten skulle klubben fått in 106 500 kr och haft 105 900 kr i
kostnader vilket hade gett ett resultat på 600 kr. De huvudsakliga orsakerna till att vi inte kommer upp
i budgeterade intäkter är att vi inte fyllt antalet deltagare på våra kurser och inte haft lika mycket folk
på vinterträningen. Intäkterna från medlemskap ligger i linje med vad det legat tidigare år. Utgifterna
för klubben 2021 är historiskt låga. Detta beror delvis på att träningen inne på Fyrishov ställdes in
under vår-vintern 2021.



UPK förvaltningsberättelse 2021 och budget 2022                                                   2022-02-17

Tabellen nedan visar budget och utfall för 2021.

Budget 2021 Ställning
Intäkter
Medl.avg 30 000,00 23 888,00
Kanotplats 9 500,00 9 167,00
Bad 25 000,00 12 900,00
Lokstöd 0,00 1 729,75
Kurser av UPK 40 000,00 27 290,79
Tävlingar 0,00 0,00
Försäljn. materiel 0,00 0,00
Nyckeldep 1 000,00 800,00
Bidrag 0,00 0,00
Överföringar, rättelser 0,00 0,00
Ränta 0,00 0,00
Övrigt 1 000,00 2 600,00
Summa 106 500,00 78 375,54

Kostnader
Admin 1 800,00 2 042,20
Lokal 20 000,00 12 586,00
Materiel 20 000,00 1 882,00
Förbrukningsmaterial 1 000,00 294,00
Transport 500,00 418,00
Bad 25 000,00 11 021,00
Årsavgift 7 000,00 5 627,00
Startavgift 1 000,00 0,00
Försäkringar 3 500,00 3 672,00
Nyckeldep 0,00 0,00
Egna tävlingar 0,00 0,00
Tävl lic 1 000,00 0,00
Utbildning 5 000,00 0,00
Kurser av UPK 15 000,00 7 275,00
Fören.möte 3 000,00 0,00
Hemsidan 1 100,00 1 657,50
Bidrag 0,00 0,00
Överföringar, rättelser 0,00 0,00
Övrigt 1 000,00 329,40
Summa 105 900,00 46 804,10

Resultat 600,00 31 571,44
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Kommentarer till de olika posterna: (utfall/budgeterat)

Medlemsavgifter: denna post innehåller alla gamla medlemmar, dvs folk som varit med i klubben

tidigare och fortfarande vill vara med. Personer som blivit medlemmar under året genom att gå en

kurs finns inte med i denna post. 2021 kostade det 400 kr/vuxen, 200 kr/ungdom och 800 kr/familj att

vara medlem i UPK. Det udda talet beror på en felbetalning av 88 kr som är innestående till 2022. (23

888/30 000)

Kanotplats: Intäkter från uthyrning av kajak/kanotplats i kanothuset. 2021 kostade det 250 kr att ha

en kajak och 500 kr att ha en kanot i klubbhuset. En medlem betalde för 1/3 av ett år. (9 167/9 500)

Bad: är de pengar som kommer in för träning på Fyrishov, säsongskort och engångsbiljetter,

vintersäsongen 2021/2022 kostade det 700 kr för ett säsongskort och för enstaka tillfällen 100 kr,

halva priset för ungdomar. (12 900/25 000)(normalt)

LOK stöd: är något som man kan söka från kommunen när man har ungdomsverksamhet, det kräver

en del administration. 2021 har det pga. barnsatsningen kommit in 1 729,75 kr. (1 729,75/0)

Kurser av UPK: är pengar som vi får in på att anordna kurser. 2021 hade vi ett bra kurs-år med en

eskimåsvängskurs och två nybörjarkurser. Eskilkursen gick i nov och hade 6 deltagare och  genererade

10 200 kr. Nio personer gick en nybörjarkurs och det genererade 17 090 kr till klubben, totalt har 15 st

personer deltagit i kurserna. Coronapandemin ställde till det även för kurserna då övernattning inte

var möjligt. Priset per deltagare har varit 1700 kr för eskilkursen och 2300 kr för nybörjarkursen,

studentrabatt har getts med 400kr/kurs och avdrag för tidigare medlemskap har gjorts. (27 290,79/40

000)

Tävlingar: Finns med i bokföringen för de år som vi arrangerar någon tävling. Ingen tävling

arrangerades under 2021 (0/0)

Försäljning materiell: Finns med i bokföringen för de år som klubben säljer gammal utrustning, Inget

material såldes under 2021. (0/0)

Nyckeldeposition; För att medlemmar skall hålla ordning på sina nycklar till klubbhuset tar vi ut en

depositionsavgift på 200 kr. Inför årsmötet 2018 byttes alla hänglåsen till kanothuset. Fyra nycklar har

lämnats ut under året. (800/1000)

Bidrag: Andra bidrag som inte är LOK-stöd. Vi fick inga bidrag år 2021 men senast 2016 fick klubben in

30 000 i bidrag för barn och ungdomssatsningen. (0/0)

Överföringar och rättelser: misstag händer… därav finns denna bokföringspost, svårbudgeterad. (0/0)

Ränta: budgetpost för tidigare ränteplaceringen. Finns kvar för eventuellt framtida bruk. (0/0)

Övrigt: Poster som kan vara svåra att bokföra någon annan stans. En grupp från Friluftsfrämjandet och

en grupp på Scouterna Wasakåren kom för att prova-på vilket genererade 2600 kr till klubben.

(2 600/1000)
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Kostnader

Administration: avgift för plusgirot är 1 300 kr/år, kostnad för Swish är 600 kr/år plus 2 kr per

transaktion (2042,20/1800)

Lokal: Hyran för vårt kanothus har tidigare varit ca 3 500 kr per år. Från och med 1 juli 2017 ändrades

avtalet och den nya hyran är 10 000kr/år + 2000 kr/år för containeruppställningsplats + uppräkning

för inflation = 12 586 kr. Förvaring på andra vån inne på Fyrishov ingår normal i denna post (ca 7600

kr) men den debiterad Fyrishov inte för under 2021. (12 586/20 000)

Material: för att klubben skall kunna hålla sin flotta i modernt skick är denna post ganska stor även

om den sällan utnyttjas fullt ut. Under året har klubben köpt in 3 st kapell. Det har förts diskussioner

om inköp av medelstora kajaker till ungdomar/mindre vuxna men något köp har inte blivit av.

(1882/20 000)

Förbrukningsmaterial: Är en budgetpost för att bättre hålla ordning på de olika kostnaderna.

Blommor till Morran för att rampen får stå där. (0/1000)

Transport: Ersättning för släpvagnshyra i samband med flytt av båtar till och från Fyrishov och

liknande resor.  (418/5000)

Bad: Bassänghyra och vid enstaka tillfällen banhyra för eskilkurser. Under säsongen 2020/2021 och

säsongen 21/22 har klubben haft träning 1,5 timmar 1 dag/v. På grund av corona-pandemin var

många träningar inställda. Posten gäller nov, dec 2020 samt okt, nov 2021 och är lägre än normalt.

(11 021/25 000)

Årsavgift: medlemskap i svenska kanotförbundet baseras på antalet medlemmar. (5627/7 000)

Startavgift: Tillsammans med tävlingslicenser den avgift som är roligast att betala. Tävla skall vi göra

och klubben betalar gladeligen startavgiften. Dåligt med tävlingar och tävlande 2021 pga Corona. (0/1

000)

Försäkringar: omfattar en s.k. småföretagarförsäkring i försäkringsbolaget IF. Den ersätter klubbens
båtar och andra inventarier vid förlust genom brand (ej stöld) till ett sammanlagt värde av 300 000 kr
enligt försäkringsavtalet av den 15 mars 2012. I försäkringen ingår också ett ansvarsskydd, för det fall
att skadeståndskrav skulle framställas mot klubben till följd av person- eller sakskada, liksom ett
rättsskydd vid tvister och skattemål. Försäkringen sågs över under 2012, försäkringsbeloppet höjdes
och eventuella planer på att byta till SKFs försäkring skrotades. Information om klubbens försäkringar
skickades ut till medlemmarna i maj 2012.(3672/3500)

Nyckeldeposition: det händer att folk lämnar tillbaka nycklar…. Dock inte så ofta, ingen nyckel
återkom under 2021. (0/0)

Egna tävlingar: Kostnader som vi haft i samband med ”kvarnkrossen” eller andra tävlingar bokförs här.
(0/0)

Tävlingslicenser är obligatoriskt vid tävlingar, kostar 100 kr/tävlande och år och innehåller även en

olycksfallsförsäkring. (0/1000)
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Utbildning: Vi budgeterar varje år för att klubbens medlemmar skall kunna utbilda sig och bli bra

ledare, upp till halva kursavgiften ersätts. Kul när det händer med alldeles för få som utnyttjar detta.

Policyn för sponsring av utbildning och tävlingar bör ses över. (0/5000)

Kurser av UPK; kostnader i samband med kurser som klubben anordnar, t.ex. mat, boende,

milersättning, näsklämmor etc. På grund av corona-pandemin och det ändrade kursupplägget

spenderades mer pengar än vanligt på milersättning. För eskimåsvängskursen betalas dock

bassänghyran med posten bad. (7275/15 000)

Föreningsmöten: Bla kostnader för årsmöte, fika, planeringsfika, middag till den avgående styrelsen,

etc. Var under året mest digitala möten ingen fika gick åt. (0/3000)

Hemsida: Kostnader för web-hotell och rättigheter till UPK.se betalas i slutet av december/januari

varje år. (1657,50/1100)

Bidrag: De utgifter som klubben använder bidragen till redovisas här. (0/0)

Överföringar och rättelser: samma som på inkomstsidan bägge posterna hänger ihop och handlar om

pengar som bara är inne och vänder på klubbens konto, blir ibland skillnader över nyåret. (0/0)

Övrigt: kostnader som är svåra att bokföra någon annan stans. Ebba köpte glass till barngänget som

paddlade ner till stan och tillbaka i juni (329,40/0)
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Inför budgetåret 2022 så sker det endast mindre förändringar i budgeten. Målet för Uppsala

Paddlarklubbs verksamhet är att paddla, umgås och uppleva fantastiska forsar.

Budget 2022
Intäkter
Medl.avg 30 000
Kanotplats 9 500
Bad 25 000
Lokstöd 0
Kurser av UPK 40 000
Tävlingar 0
Försäljn. materiel 0
Nyckeldep 1 000
Bidrag 0
Överföringar,
rättelser 0
Ränta 0
Övrigt 1 000
Summa 106 500

Kostnader
Admin 2 000
Lokal 20 000
Materiel 20 000
Förbrukningsmateria
l 1 000
Transport 500
Bad 25 000
Årsavgift 6 500
Startavgift 1 000
Försäkringar 3 600
Nyckeldep 0
Egna tävlingar 0
Tävl lic 1 000
Utbildning 5 000
Kurser av UPK 15 000
Fören.möte 3 000
Hemsidan 1 600
Bidrag 0
Överföringar,
rättelser 0
Övrigt 1 000
Summa 106 200

Resultat 300,00

Uppsala 2022-02-17   Josef Dahlberg Kassör verksamhetsåret 2021


