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§ 1317 Styrelsens förslag till verksamhetsbudget för 2013 

 

Styrelsen har i beslut från sammanträdet den 20 november 2012, § 12213 gett 

kassören i uppdrag att ta fram ett förslag till verksamhetsbudget för 2013 

fördelat på kostnadsställen och kontonivå, som skall godkännas av 

föreningsstämman i samband med vårträffen 2013.  

 

Sekreteraren skall medverka i detta arbete och lämna underlag till kassören för 

administrativa kostnader. Kassören har efter godkännande av ordföranden även 

knutit styrelseledamoten Pia Prestel till arbetsgruppen. 

Arbetsgruppen, bestående av tre personer, har på delegation av ordföranden 

träffats den 5 december 2012 hos sekreteraren och utarbetat ett budgetförslag för 

verksamhetsåret 2013 som utmynnar i en kostnadsmassa på 38 700 kronor. 

Kassören presenterar arbetsgruppens förslag till verksamhetsbudget för 2013. 

 

Under överläggningen med styrelsen den 15 januari 2013, § 13004 framkom 

följande tankar. 

 

Ordföranden uttrycker sitt tack till arbetsgruppen för deras arbete med framtaget 

budgetförslaget och konstaterar att det är första gången som Kustmiljögruppen 

har ett ekonomiskt styrinstrument för sitt arbete. Kassören går igenom 

budgetförslaget kostnadsställe för kostnadsställe samt på kontonivå på de två 

sidorna som dokumentet omfattar. 



Vid kostnadsstället – aktiviteter gentemot medlemsföreningarna - återfinns 

kontot etablering/avetablering för omhändertagande av vass, som upptar en 

kostnad av 6 000 kronor. Arbetsgruppen har medtagit denna kostnad som ett 

resultat av vad som tidigare beslutats av styrelsen 2012-08-01, § 12135, för att 

få det prövat om bidraget till medlemsföreningarna även skall gälla i framtiden. 

I enlighet med paragraf 12135 var bidraget för etablering/avetablering till 

medlemsföreningarna för vassklippning av engångsnatur och skall inte 

återfinnas i budgeten för verksamhetsåret 2013. 

 

Efter diskussion anser ledamöterna, att det borde finnas i budgeten för 

verksamhetsåret 2013 ett ospecificerat belopp på 5 000 kronor som återfinns på 

kontot ”oförutsedda utgifter”.  

 

Kostnadsomslutningen för verksamhetsåret 2013 i framtaget budgetförslag 

kommer med hänsyn tagen till vad som sagts ovan att uppgå till 37 700 kronor. 

 

I verksamhetsbudgeten för 2013 finns det medvetet inte upptagit några uppgifter 

om inkomster, då sponsringsarbetet för åren 2013-2016 först avslutas under 

första kvartalet 2013. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Uppdra till sekreteraren att justera budgetförslaget i enlighet med vad som 

framkommer ovan, så att kostnadsomslutningen blir 37 700 kronor. 

 

 Förelägga årsmötet att besluta om framtaget förslag till verksamhetsbudget 

för 2013. 

 

 

Årsmötet beslutar att 

 Godkänna styrelsens förslag till verksamhetsbudget för 2013. 

 

 

 


