Sammanställning av DMF:s ekonomi 2016
(t.o.m. 2016-12-28 – Märk väl att denna sammanställning inkluderar 1 438 kr som ingick i
sammanställningen för 2015 då pengarna inkom på kontot 2016 och jag inte vill att det ska
krocka med årsredovisningen. Det är pengar för en turnering som hölls 2015.)
Intäkter:
Medlemsavgifter
Bidrag
Turneringar
Övrigt (spelförsäljn., terrängförsäljn.)
Totalt: 21 532 kr

13 700 kr
2 360 kr
4 272 kr
1 200 kr

Utgifter:
Hyra
El, lås
Bankkostnader, webbhotell
Totalt: 35 303 kr

25 910 kr
7 696 kr
1 697 kr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sammantaget: -13 771 kr

Kommentarer:
Lokalkostnaderna har sänkts för andra året i rad (elkostnaden har gått ner en aning, hyran har
sänkts efter förfrågan), med ca 4 000 kr. Tråkigt nog har också intäkterna från
medlemsavgifter sjunkit med drygt 4 000 kr. Figurspelsturneringarna har dragit in liknande
belopp som förra året, vilket dock är en minskning jämfört med vad man kunde hoppats.
Deltagarantalen har sjunkit på nämnda turneringar. Vidare har intäkterna från bidrag också
krympt, och de kommer helt försvinna till 2017, då vi inte längre har tillräckligt många
medlemmar i bidragsgiltig ålder.
Under 2016 sänktes kostnaderna ytterligare genom att säga upp prenumerationen på
postboxen, vilket innebar ungefär en sparad månadshyra. I övrigt har det varit svårt att hitta
permanenta sätt att sänka kostnaderna. Temporära sätt att få in lite extra pengar till föreningen
genom bland annat spelförsäljning/speladoption har diskuterats och beslutats men ej ännu
verkställts. Till syvende och sist handlar detta om ändliga resurser och inte om en hållbar
strategi.
Som synes går föreningen fortfarande back, och ganska rejält sett till totala saldot, som vid
datumet ovan var 11 095,64 kr. Att föreningen gick back mer än tidigare var inte helt oväntat,
då 2015 bjöd på flera stora engångsintäkter. Kort sagt behöver föreningen alltså öka
intäkterna ganska rejält för att kunna överleva det kommande året, alternativt göra sig av med
lokalen. Utgifterna utan lokalen sträcker sig till 1 697 kr om året, men innebär också att en
stor del av föreningens existensberättigande försvinner. Med tanke på saldot och förväntade
utgifter i början av året behöver beslut om lokalens vara eller icke vara tas inom kort.

