Förvaltningsberättelse 2020
Föreningen Fotevikens byalag med säte i Vellinge Kommun.
Som nämnts i Verksamhetsberättelsen har 2020 varit ett återhållsamt år för föreningen pga rådande
omständigheter kring covid-19.
Intäkter
Intäkter under 2020 har till största del varit medlemsintäkter. Utgifterna har bestått av få fasta
utgifter samt några rörliga.
Medlemsintäkter under 2020 uppgår till totalt 13.950 kr Varav 7350 kr avser medlemsavgifter för
2020 inkomna under 2020 och 6600 kr avser medlemsavgifter för 2021 inkomna under 2020.
I Mars 2020 inkom även en donation från Fotevikens museum, för tidigare försäljning av korv i
byalagets gamla regi utfört 2019. Donationen var på 7043 kr.
Pga. restriktioner kring Covid-19 beslutades att inte ha någon försäljning av Korv och därav inga
intäkter från korvförsäljning under år 2020.
Spökvandringen genomfördes med nytt koncept anpassat för gällande restriktioner och gav en
intäkt för inträde och försäljning av förtäring (Kaffe/kaka) Intäkterna för spökvandringen uppgick
till totalt 11.223kr varav 1365 kr i kontantkassan och 9858 kr inkom via swish och är insatt på
föreningskontot.
Under andra halvan av 2020 registrerade vi in vår verksamhet för bidrag från ABF. Bidrag från ABF
har utbetalats och kommit föreningen tillhanda 2021-01-26 (1920 kr)
Ingen information om registrerade intäkter för bågskytte har inkommit.
Blotet i December blev inställt pga restriktioner. Det hade dock inkommit
en del intäkter för anmälningar som uppgick till 875 kr. Det bestämdes att dessa intäkter skulle
återbetalas till respektive person som inbetalt, då gillet uteblev.
Totala summan av intäkter inkomna under år 2020 uppgår till: 25.616 kr.
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Utgifter
Utgifter under 2020 har till största delen bestått av en del fasta utgifter i form av inköpta tjänster.
En del rörliga utgifter som inköp av mat och material.
De fasta utgifterna är Kostnad för banktjänsten på 900 kr. Samt kostnad för webbhotell 348 kr och
domänkostnad på 149 kr. Utöver det har vi införskaffat en Izettle till en kostnad av 249 kr (denna
räknas in som en banktjänst).
Då vi valde att inte sälja korv pga.rådande restriktioner. Blev det ingen utgift för inköp av korv med
tillbehör.
Kostnad för material har varit tenn till medlemsmärken 1250 kr. Rekvisita till spökvandring 671,25
kr samt övrig materiel såsom ved och ljus till träffar 224,85 kr.
Inköp av gemensam mat till ting och gillen har uppgått till 2308,04 kr.
Planerat blot blev inställt och inga utgifter för det registrerades, dock har vi återbetalt intäkter för
blot som inkom under 2020, 4 av de 5 är återbetalt under 2021.
(Dock saknas uppgifter för att kunna genomföra en återbetalning på 175 kr. Medlemmen har
informerats, samt påminnelse skickats men har inte återkopplat med de nödvändiga uppgifterna
för att kunna genomföra återbetalningen än)
Den totala kostnaden för utgifter under 2020 har uppgått till: 6100,14 Kr.
Planerade intäkter och utgifter för 2021
De fasta utgifterna för 2021 kommer i första hand vara Bank, webbhotell och domän.
Intäkter för 2021 kommer till största delen bestå av medlemsavgifter.
Då det ännu är osäker på hur restriktioner för 2021 kommer se ut med tanke på covid-19
är det i nuläget svårt att bedöma om det kommer bli någon försäljning av korv och hur det kommer
bli med utgifter och intäkter för det.
Då vi kunde genomföra spökvandringen 2020 förutsätter vi att förhållandena för 2021 blir så att vi
som 2020 kan genomföra den nya versionen av spökvandringen även under 2021.
Vilket bör kunna göras med låga utgifter och hög avkastning liknande det från 2020. Det som
diskuterats är mindre investeringar av mer och ny rekvisita för spökvandring.
Planen är även att införskaffa någon form av försäkring vilket vi tagit med i budgeten för 2021 men
det är inte fastställt vilken försäkring och när den kommer tecknas.
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