Svenska Freds- och skiljedomsföreningen i Göteborg

Kommentarer till bokslutet för 2020
Året 2020 var ju ett märkligt år på flera sätt. Kassörskapet för Svenska Freds
Göteborgsavdelning blev något lidande både pga coronapandemin och pga att den
kassör som mycket samvetsgrant har skött ekonomin under många år tidigt 2020
meddelade att han ville avsluta denna uppgift. Den 30 augusti 2020 blev det
uppskjutna årsmötet äntligen av och då åtog jag mig kassörskapet, med den
reservationen att jag inte vill handha ekonomi rörande anställningar. Det lovade
dock Tomas Magnusson hjälpa till med om det skulle bli aktuellt.
Att få tillgång till föreningens konton i Nordea, Skattekontot och bokföringsprogram tog emellertid tid och det var väl först en bit in i november som allt var
klart och jag verkligen tog över. Så gott jag förmått har jag fortsatt årets bokföring
och försökt få till en helhet för 2020. I januari i år gav jag revisorn allt underlag och
ett preliminärt bokslut för 2020. Revisorn ansåg att en del rättelser behövdes och
efter konsultation med vår ordförande bad vi revisorn åtgärda dessa mot arvode,
vilket han gjorde. Det kostade 1800 kr och det får anses vara väl värda medel.
Dessutom har ordföranden, på revisorns uppmaning, ansökt om tillbakabetalning av
för mycket inbetalda arbetsgivaravgifter och dessa kommer troligen att utbetalas till
oss under kommande månader. Det rör sig om över 23 000 kr.
Att notera i bokslutet är att de 120 000 kr vi fick från Kulturrådet i våras var för att
finansiera fristadskonstnärer som skulle delta i den då planerade utställningen i
Göteborgs Stadsbibliotek. Kulturrådet har gett oss möjlighet att använda medlen
när/om utställningen blir av under 2021 istället och vi ska alltså redovisa pengarna
senast 31.12 i år – eller betala tillbaka dem.
Vid centrala Svenska Freds- och skiljedomsföreningens årsmöte 2020 beslöts att
alla lokalföreningar i fortsättningen ska få ett årligt grundbidrag på 5000 kr och att
man måste söka mer från Kampfonden vid behov – istället för att som hittills få
tilldelning efter antal lokala medlemmar. Det innebär att vi måste vara aktiva och
söka medel i förväg för planerade aktiviteter. Vi sökte redan i höstas för lokalhyra
till den nuvarande lokalen och de pengarna fick vi direkt, för hela 2021. Även om
vi har pengar innestående på våra konton, så är årsresultatet negativt och vi bör se
till att få finansiering för våra aktiviteter på olika sätt.
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