Styrelsens förslag till årsmötet 2013 ang. Argaladeis ekonomi
Några utgångspunkter:
•

Föreningen Argaladei vill1: "...erbjuda vägar till naturupplevelser och verka för ett
resursbevarande samhälle. Vi vill förmedla kunskap om naturen genom enkelt friluftsliv,
kombinera naturintresse och kulturellt engagemang, samt bidra till en ökad social och
politisk medvetenhet. Argaladei är ett samarbetsforum för natur- och friluftsintresserade."

•

Från årsmötet 2012 kan vi notera att: "När det gäller Friluftsungdomens fonderade
pengar så används de sedan ett antal år till arkivkostnader och till föreningens hemsida.
Diskuterades behovet av att på ett meningsfullt sätt använda föreningens ansenliga
kapital och det beslutades att styrelsen får i uppdrag att hitta sätt att använda delar av
kapitalet för sådant som gynnar föreningens syfte, kanske en fond som kan dela ut pengar.
Styrelsen bör ta fram förslag till nästa årsmöte men gärna lägga ut lite
diskussionsunderlag under året för medlemmarna att fundera över inför årsmötet.
Beslutades också att styrelsen lägger fram ett förslag på budget till nästa årsmöte."

•

Vid senaste bokslutet (juni 2013) så hade Argaladei ett totalt kapital på knappt 108.000:varav "Fond Friluftsungdomen" var 17.475:-.

•

Argaladeis ekonomi omsatte förra året knappt 5.000:- och inkomsterna var
medlemsavgifter: 2.600:-, försäljning av märken 300:- och ränta 1.740:-.

Förslag:
•

Att föreningen slutar att särredovisa "Fond Friluftsungdomen" då det i dagsläget är svårt
att se på vad sätt dessa pengar bör användas annorlunda än föreningens ansenliga kapital i
övrigt.

•

Att föreningen vid årsmötet som sin långsiktiga ambition beslutar att successivt minska
sitt kapital ner till storleksordningen 10 gånger föreningens årliga omsättning (i dagsläget
alltså ca 50.000:-). Om föreningens verksamhet växer så bör man alltså tills vidare behålla
en större summa som buffertkapital och om omsättningen minskar så kan man också
minska buffertkapitalet ytterligare.

•

Att årsmötet beslutar att denna minskning av det egna kapitalet (som alltså sker i dialog
med om föreningens ekonomiska verksamhet är stabil, minskar eller ökar) skall ske i linje
med föreningens övergripande syfte enligt ovan och att stor öppenhet bör finnas för vad
för projekt och andra intitiativ som det kan finnas anledning att stödja.
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•

Att årsmötet ger styrelsen delegation att dela ut av det egna kapitalet i linje med
föreningens övergripande syfte upp till en storleksordning av två gånger föreningens
årliga omsättning (i dagsläget alltså ca 10.000:-) utöver vad årsmötet eventuellt beslutar.

•

Att ett huvudförslag för dessa utdelningar tills vidare är att stödja redaktionen för
tidskriften "Väglöst" med upp till 5.000:- per utgivet nummer att fritt användas för
tidskriftens framtid.

•

Att i kallelsen till varje årsmöte bör påminnas om möjligheten att inkomma med förslag
ang. utdelning av föreningens kapital och att vid varje årsmöte bör denna punkt finnas
med agendan. Vid denna punkt på årsmötets agenda kan så beslutas om:
o att förslag kan hänskjutas till styrelsen för vidare hantering (och då alltså upp till
två gånger föreningens senaste årsomsättning, om ej årsmötet beslutar
annorlunda); och/eller
o att årsmötet kan fatta beslut om utdelning av föreningens kapital upp till fem
gånger föreningens senaste årsomsättning (i dagsläget alltså ca 25.000:-); och/eller
o att årsmötet kan fatta beslut om större utdelningar än fem gånger föreningens
senaste årsomsättninge men det bör då först ske på ett nytt ordinarie eller extra
årsmöte i vars kallelse underlag för ett sådant förslag måste framgå. Detta för att
ge föreningens samtliga medlemmar möjlighet att engagera sig om utdelningar
över fem gånger årsomsättningen blir aktuella.

•

Styrelsens förslag på budget för bokslutsåret 2013/14 (sommarlägret: +/- 0):

Intäkter:
Medlemsavgifter:
Försäljning:
Ränteinkomster:
Totala intäkter under bokslutsåret:

3.000:500:1.500:-

Kostnader:
Servicekostnader:
Informationskostnader:
Resersättningar
Stöd utdelat av styrelsen enligt ovan
Stöd utdelat av årsmötet enligt ovan
Total kostnader under bokslutsåret

1.000:1.000:4.000:8.000:8.000:-

5.000:-

22.000:-

Bokslutsårets kalkylerade resultat:
- 17.000:(vilket i så fall skulle innebära att föreningens kapital skulle sjunka till ca 90.000:-)

•

Dessa förslag läggs ut på föreningens hemsida och hänvisning görs till detta vid
årsmöteskallelsen.

