
 
 

Rambudget 2021 

Agilityklubben centralt 

Resultatsektion Intäkter Kostnader Totalt 

Gemensamt 320 000  -258 000  62 000  

Styrelsen 0  -28 000  -28 000  

Kansli 0  -150 000  -150 000  

Funktionär 0  -5 000  -5 000  

Regelkommitten 0  0  0  

Kommunikationskommittén  0  0  0  

Landslagskommittén 130 000  -130 000  0  

Organisationskommittén 0  0  0  

Tävlingskommittén 16 000  -155 750  -139 750  

Utbildningskommittén 0  0  0  

AgiDa-kommittén 1 250 000  -959 125  290 875  

Shop 10 000  0  10 000  

Totalt 1 726 000  -1 685 875  40 125  

    

    

Aktivitetsgrupper Intäkter Kostnader Totalt 

Hudiksvall 27 000  -40 000  -13 000  

Växjö 121 000  -178 300  -57 300  

Malmö 125 000  -110 000  15 000  

Solna 25 000  -24 875  125  

Mitt 148 000  -138 250  9 750  

Bollnäs 18 500  -18 236  264  

Laholm 32 000  -31 000  1 000  

Gotland 110 000  -107 000  3 000  

Flen 17 800  -7 400  10 400  

Karlskrona 271 200  -250 300  20 900  

Södra Roslagen 103 500  -103 500  0  

Vindeln 0  0  0  

V Mälardalen 43 000  -43 000  0  

Sundsvall/Timrå 195 600  -176 400  19 200  

Totalt 1 237 600  -1 228 261  9 339  

Totalt hela föreningen 2 963 600  -2 914 136  49 464  

 

Revisor Martin Thorén kan kontaktas på mailadress thoren.martin@gmail.com .  
 
På kommande sidor finns en beskrivning av posterna i den centrala budgeten.  
 
 
 



 
 

 

ALLMÄNT KRING RAMBUDGETEN 

Rambudgeten för 2021 är en mycket slimmad budget där styrelsen gjort sitt yttersta för att 
klubbens ekonomi ska förvaltas på bästa sätt trots stora inkomstbortfall pga inställda 
tävlingar. Denna rambudget är gjord med antagandet att vi kommer få lov att arrangera 
mindre tävlingar från och med i höst.  
 

GEMENSAMT 

Intäkterna i denna resultatsektion kommer från sponsorer och medlemsavgifterna. 
Kostnaderna är för den administration som sker i klubben. Det rör ekonomisk revision, 
licensavgifter, kontorsmaterial och liknande.  
 

STYRELSEN 

Kostnaderna på denna post är för det digitala verktyg som används vid styrelsemöten samt 
att det är budgeterat för ett sittande möte senare i höst. Detta kommer endast vara möjligt 
om tävlingarna kommit igång.  
 

KANSLI 

Kostnaden för vår kanslist. Observera att denna kostnad är betydligt mindre än tex 2019. 
Anledningen är att arbetsbelastning är avsevärt lägre när det inte är några tävlingar som 
anordnas.  
 

FUNKTIONÄRSKOMMITÉN  

Kommittén har en förhoppning att under 2021 kunna arrangera en digital konferens för 
tävlingsledare och en för domare. Kostnaden för kommittén är direkt kopplat till dessa planer.  
 

REGELKOMMITTÉN 

Inga aktiviteter i denna kommitté kommer att innebära några kostnader.  
 

KOMMUNIKATIONSKOMMITTÉN  

Inga aktiviteter i denna kommitté kommer att innebära några kostnader.  
 

LANDSLAGSKOMMITTÉN  

I skrivande stund är det fortfarande oklart om NM och VM kommer kunna genomföras. I 
budgeten har det tagits höjd för att kunna genomföra en landslagsuttagning samt stå för en 
del av de kostnader som finns kring ett landslag. Tydligt är dock att de utgifter som finns för 
landslaget inte får lov att överskrida inkomsterna från anmälningsavgifter och sponsring.  
 

ORGANISATIONSKOMMITTÉN  

Inga aktiviteter i denna kommitté kommer att innebära några kostnader.  
 

TÄVLINGSKOMMITTÉN  

Kostnaderna för denna kommitté är direkt kopplade till SM. Intäkten är från sponsorer.  
 



 
 

UTBILDNINGSKOMMITTÉN    

Inga aktiviteter i denna kommitté kommer att innebära några kostnader.  
 

AGIDA-KOMMITTÉN 

Intäkterna kommer från den delen av anmälningsavgiften vid tävling som tillfaller 
Agilityklubben. Som det nämndes under första rubriken så är denna rambudget gjord med 
antagandet tävlingarna kommer vara igång i höst. Kostnadsposten summerar kostnaden för 
att driva systemet, i driften av systemet ingår inte kostnader för utveckling. 
 

SHOP 

Intäkter från försäljning i vår shop.   
 
 


