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Motion 2015:3

Motion till Dagstorportens Ryttarförenings årsmöte 2015
Översyn och utvärdering av ekonomin 2012-2014
Syftet med denna motion är att föreningen på bästa sätt skall kunna uppnå sitt ändamål, att
säkerställa att ridsportens anseende inte skadas samt att främja föreningens intressen. Syftet är
vidare att klargöra de, som jag tycker, ekonomiska oklarheter som detaljeras senare i denna
motion.
Jag vill verkligen betona, att det kan finnas helt naturliga förklaringar till det som jag kommer
att ta upp i den här motionen. Den enda anledningen till att jag tar upp detta är för att siffrorna
ser lite märkliga ut och ingen förklaring har kunnat ges till oklarheterna, och det vore bra att en
oberoende part utreder dem ytterligare.
När det kommer till ekonomin finns enbart 2012 och 2013 års resultaträkning att tillgå (när
denna motion skrivs är ännu inte resultaträkningen för 2014 tillgänglig). Styrelsen har inte gett
någon heltäckande information för 2014 under året, men jag har försökt plocka upp de enstaka
siffror som nämts i olika sammanhang.
För att förstå tanken bakom min oro för ekonomin, och därmed min motion, bör
bakgrundsmaterialet senare i denna motion läsas, men kortfattat bör följande ekonomiska
nyckeltal analyseras:
- marginalen i cafeterian
- intäkter, kostnader och vinst per tävlingsdag & antalet starter
- icke TDB-intäkter, fakturor och kontanter per tävlingsdag
- intäkter från ryttarkort
- kostnader för underhåll
- tävlingskostnader under Derbyt
Jag motionerar sålunda att årsmötet beslutar att:
Tillsätta en oberoende, auktoriserad revisor för att utvärdera ekonomiska nyckeltal enligt
ovan, med fokus på huruvida ekonomisk läckage förekommit/förekommer. Åren att
utvärdera är 2012, 2013 och 2014.
===============================================================
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Detaljer
Som underlag har resultaträkningarna för 2012 och 2013 använts, när 2014 finns tillgängligt kan
ytterligare trender analyseras. Jag har dock fått tillgång till enstaka siffror för 2014 som har
använts nedan.
Låt mig också direkt säga att jag inte pekar ut någon på något sätt. Jag har bara föreningens
bästa för ögonen, där korrekt (och korrekt förklarad) resultaträkning är en grund. Jag har enbart
anlyserat de resultaträkningar som finns tillgängliga på hemsidan och påpekar det jag tycker ser
konstigt ut.
Låg cafeteriamarginal
En av föreningens stora kontanta intäktskällor är cafeteriaförsäljningen. Det sägs att den
allmänna prinicpen är att vi dubblar inköpspriset för att fastställa vårt försäjningspris. Detta
borde då ge en marginal på 50%. Marginalen borde sedan dras ned av uteblivna intäkter för
”funkismat”, men den neddragningen borde balanseras av en marginal över 50% på egengjorda
luncher, så totalt borde fortfarande marginalen hamna omkring 50%.
Om jag då utgår från resultaträkningens inköpskostnad för cafeterian och gör beräkningen att vi
borde haft 50% marginal så kommer jag ju fram till en förväntad intäkt. I resultaträkningen är
denna intäkt 100.000-150.000 kr lägre per år än den borde vara (enligt mina beräkningar).
Marginalen för 2012 var 36% och för 2013 var marginalen så låg som 28%. Så, visst ser det ut
som officiella intäkter saknas.
Som enda referens för 2014 har jag cafeteriaresultatet från Derbyt; där var marginalen 56%
vilket verkar mer normalt. Vad gör att vi har så låg cafeteriamarginal under 2012 och 2013?
Min åsikt är att detta bör undersökas vidare.
Litet överskott från tävlingar
Jag har gjort en grov uppskattning för att se hur vi går ekonomiskt vad gäller tävlingsverksamheten (förutom Derbyt) under de år som finns redovisade på hemsidan, Under 2012,
som är det år som jag tror att vi hade flest totala starter om man jämför med 2013 och 2014, så
hade vi en marginal på 5.000 kr per tävlingsdag och för 2013 var det 7.000 kr per tävlingsdag.
De siffror jag har sett från våren 2014 är att vi har en marginal som ligger på runt 14-15.000 kr
per tävlingsdag.
Vad beror det på att vi under 2012 och 2013 har så låg marginal på våra tävlingar?
Höga tävlingskostnader
Det kan också vara av intresse att se vad det är som gör att vi har kostnader på nästan 20.000 kr
per tävlingsdag under 2012 och 2013. Är det en rimlig kostnad? Finns det sätt att få ner
kostnaderna så att vi får in mer pengar till föreningen per tävlingsdag? Vad är det som kostar?
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Vad har vi för kostnader under 2014? Och vad är det som kostar i år om man jämför med
tidigare år?
122 000 i utestående kundfodringar
I utgången av 2013 hade föreningen 122.000 kr i utestående kundfodringar, alltså fakturor som
ställts ut men ännu inte betalats. Detta kan vara helt i sin ordning, men är väldigt mycket för en
liten förening, tycker jag. 2012 var motsvarande siffra ca 10 000 kr. Varför var beloppet så stort
2013 och hur mycket har vi fått in av dessa pengar under 2014.
80 000 mer för 25 färre kort
Föreningen har, enligt Mikael Carlsson och Viveka Munck på mötet i november 2014, fått in
340.000 kr för 107 ryttarkort 2014, jämfört med 263.000 kr för vad jag kan påminna mig runt
130 ryttarkort 2013. Föreningen har alltså fått in 80.000 kr mer, trots färre kort och detta i
samma avgiftssystem.
Vad kommer detta sig? Finns styrelsebeslut på avvikelser från att betala i systemet?
Ekonomiskt läckage
Min syn är att det ser ut som föreningen har ett visst ekonomiskt läckage under 2012 och 2013.
Jag har inga förstahandsuppgifter om hur det ser ut för 2014. Det kan finnas helt naturliga
förklaringar (vilket jag efterfrågat, men inte fått). Saker kan var felbokförda, vi kanske hade allt
för låga cafeteriapriser under 2012 & 2013, men det skulle också se ut så här i bokföringen OM
(jag säger inte att det är så) kontanta intäkter lagts åt sidan för att sedan användas att betala
svart för varor och/eller tjänster. Min syn är att bara misstanken om ekonomiskt läckage gör att
en oberoende revision borde göras.
Orsaken till att jag vill diskutera ekonomin är INTE att jag vill förstöra för föreningen, utan precis
tvärtom. Jag vill att vi skall ha en förening där medlemmarna kan lita på att vissa grundläggande
principer följs och att det är möjligt att öppet diskutera om det finns det som ser märkligt ut i
vår bokföring och i hur vår verksamhet bedrivs. Jag tycker att vi borde se till att hushålla så väl
som möjligt med föreningens resurser. Jag vill också säkra att alla intäkter som ska komma
föreningen till del, verkligen kommer föreningen till del. Att det som köps in till föreningen för
föreningens pengar används i föreningens verksamhet. Att de tjänster och varor som köps, köps
till det bästa priset som finns på marknaden.
SLUT PÅ MOTIONEN

Styrelsen föreslår avslag av motionen med motiveringen:
att både 2012 och 2013 är reviderade av en extern revisor samt att ansvarsfrihet är beviljad och
att 2014 är bokfört av en extern bokföringsbyrå samt reviderat av två revisorer varav en extern.

