Ekonomi 2020 -2021
Året som gick - 2020

Omsättningen minskade med ca 600 000:- mot 2019 års verksamhet.

Kommentarer kring våra intäkter:

-Minskat antal starter pga. Covid-19, tappade 33% mot föregående år, (ca -330 000:- )

-Minskat antal godkända propositioner och lagavgifter, (ca -70 000:- )

-Minskat kursutbud pga. Covid-19, vi tappade ca 50% av kursintäkterna mot 2019.

-Oförändrat stöd via offentliga medel från RF SISU Skåne trots begränsad verksamhet.
-Höjda medlemsavgifter efter beslut redan 2018 slog igenom för första året.
-Coronastöd via RF för första halvåret på 265 000:-

Kommentarer kring våra kostander

- Minskade verksamhetskostnader (tävling, utbildning) på grund av begränsningen av
verksamheten, Covid-19

-Minskade kostnader för organisationen. Fysiska möten och därigenom också resor ställdes in
eller blev digitala.

-Ett aktivt beslut togs av styrelsen på ett tidigt stadie att inte permittera personalen. Personalen
har under 2020 arbetat med omställningar av verksamheter, samt service och rådgivning till
föreningar i sviterna av Covid-19. Tävlingstoppen och Covid-19 restriktionerna kopplat till
tävling resulterade också i diverse merarbeten av administrativ karaktär.
Resultat för 2020, plus 66 000:-

Ekonomisk Plan 2021
-Vi har en arbetsbudget som är gjord på föregående års siffror, men där vi minskat
personalstyrkan med 0.15% tjänst, d.v.s. från 3,65% till 3,50 tjänster.

-Budgeten inför 2021 har en försiktigt uppskattad omsättning på 4 300 000:- och speglar
föregående års Covid-19 verksamhet.

-Vi har sökt ekonomiskt stöd från Carl Jönssons Understödsstiftelse och RF SISU Skåne och för
att instifta en ”Skånes Ridsportförbunds Föreningsfond”. En fond som när den blir verklighet,
ska inkludera fler till vår ridskoleverksamhet. Det kommer bli ett nollsummespel

resultatmässigt eftersom resurserna ska gå vidare till målgruppen, men satsningen kommer öka
vår omsättning. Vi har i dagsläget fått positiv besked från både Carl Jönssons Understödsstiftelse
och RF SISU Skåne.
-Vår ekonomiska plan för 2021 visar idag på ett nollsummespel där vi budgeterar för samma
intäkter som vi kommer att ha kostnader.

