Budget för Öfolket 2020

Fastställd på årsmöte 2020-03-09

Återstående större arbeten på/inne i huset förväntas kunna finansieras genom ”ÅKAB-kontot”
(medel som Åmåls kommun avsatt för husets upprustning och som administreras av dess
fastighetsbolag ÅKAB). Dessa utgifter ingår därför inte i Öfolkets bokföring. och är därmed
inte medtagna i denna budget.

Intäkter
Föreningsbidrag om ca 2500 kr förväntas.
Andra bidrag kan ev. sökas men är i dagsläget en osäker intäkt.
Medlemsavgifter förväntas ge 6500 - 8500 kr.
Gåvor från medlemmar kan antas uppgå till 500 - 1000 kr.
Gåvor från andra enskilda, såsom besökare på Storön, kan antas uppgå till 1500 - 3500 kr
SUMMA intäkter: 11000 – 15500 kr

Kassa
Öfolkets kassa 2019-12-31 uppgår till 29 768 kr

Utgifter
Följande utgifter bedöms kunna uppkomma, utgående från projektplan 2020 samt erfarenheter
från tidigare år.
Åtgärd/verksamhet
Bankkostnader
Bränsle till båt och maskiner
Möbler och inventarier till huset
Planteringar, växter, kompost m.m.
Trädgårdsmöbler i äldre stil
Information (karta, infotavlor m.m.) 1
Planerad gårdsbyggnad 2
Bidrag till Proj. Hjärtstartare på öarna
Verktyg, maskiner, material 3
Övrigt 4
SUMMA utgifter

kr
1200
2000
3000
3500
5000
4500
4600
1000
2800
2500
30100

Kommentar
Ovanstående intäkter minus utgifter innebär ett minus för 2020 på runt 17 000 kr. Det klarar
vi genom det vi har i kassan vid början av året. Det kan dock vara önskvärt med lite större
marginaler, och finns möjlighet att söka fler bidrag bör de utnyttjas.

1

Karta för anslagstavla vid bryggan över ön med byggnader stigar m.m: Framställning ca 3000 kr, tryck kan
sannolikt kommunen bekosta (ca 1000 kr). Ny anslagstavla vid gamla husgrunden och information på den:
Beräknad kostnad ca 1500 kr.
2
Ansökningsavgift för strandskyddsdispens vet vi kostar 4600 kr. Det är den enda kostnad vi tagit upp här. Vid
positivt besked görs fortsatt planering och ev. bygglovskostnad m.m. kan tillkomma. Inför det, och inför själva
uppförandet av byggnaden som dock kanske inte kan komma igång redan 2020, får en särskild
kostnadsberäkning göras och bidrag sökas på olika håll.
3
Utöver verktyg/maskiner och underhåll av dessa också material som inte tas upp i annan post exempelvis till
jordkällare och grillplats.
4
Arrendeavgift, domänavgift hemsida, tackgåvor, mötesomkostnader m.m.

