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Redovisning av drifts- och underhållsbidrag 2020, GoIF Kåre (FN 
2019.006)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden beslutade 2019-12-10 att anta förvaltningens förslag om förtydligande av 
uppföljning av drifts- och underhållsbidrag (FN.2019.061).

Fritidsförvaltningen har mottagit redovisning av drifts- och underhållsbidrag för 2020 från 
GoIF Kåre. Inlämnat underlag visar hur föreningen har nyttjat bidraget till drift- och underhåll 
av sin anläggning.

Fritidsförvaltningen noterar att för underhåll av Bergsjöplan har föreningen i stor omfattning 
fått hjälp av företagare som bidragit med maskiner och underhåll till föreningen utan kostnad. 
Föreningen anger också att man har fått skjuta upp renoveringar under 2020 men har ett stort 
behov av renoveringar som planeras under 2021. Det innebär att kostnader för drift- och 
underhåll endast uppgår till 59368 kr av de tidigare beviljade bidraget på 100 000 kr för år 
2020. Förvaltningen har en dialog med föreningen om hur kvarvarande medel kommer att 
förbrukas under 2021.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-24, Redovisning av drifts- och underhållsbidrag 2020, 

GoIF Kåre
 Underlag för redovisning av driftbidrag för 2020 - GoIF Kåre





GOIF KÅRE - REDOVISNING AV FÖREGÅENDE ÅRS DRIFTSBIDRAG

INTÄKT

3810 Driftsbidrag 100 000 kr

UTGIFTER

4019 Hyra gymn.sal 38 005,00 kr            

5020 El 13 390,00 kr            

5040 Avlopp 509,00 kr                  

5090 Sophant-Ragn-sells 2 544,00 kr              

5500 Underhåll-plan 929,00 kr                  

5510 Underhåll-fast 27 615,00 kr            

5620 Maskinkostn 934,00 kr                  

6310 Försäkring 11 107,00 kr            

6990 Vägavgift 2 340,00 kr              

7820 Avskrivn byggn o anläggn 16 660,00 kr            

7830 Avskrivn maskin o inv 5 137,00 kr              

119 170,00 kr          

Bergsjövallen:

Sladdat ca 5ggr

Diesel - traktor

Underhåll Ismaskin

Underhåll o ren. Pump

Byte av ruta - klubbstuga

Hyra av ishall(Helenelund) 12 12 100,00 kr            Pga utebliven is

Inför vintersäsongen förbereder vi Bergsjöplan; genom att sladda den flera gånger  och ta bort 

vallar , rensa runt plan och i klubbstuga, serva och provköra ismaskin, servar pump mm.   Vi var 

tvungna att hyra Helenelunds ishall för föreg. säsong eftersom vi inte kunde göra egen is. 

Under 2020 var det mesta av arbetet utifrån sponsrat, istället för sponsring i pengar till verksamheten 

har  ställt upp med olika maskiner, drift av 

dessa samt deras arbete och det är svårt att specifiera det i pengar och det syns därför inte heller i 

bokföringen. Men tack vare dom och naturligtvis alla andra eldsjälar som alltid ställer upp har vi ändå 

 kunnat hålla verksamheten flytande även om vi gick med ca 50 000 kr i förlust i föreningen. 

Vi har flera renoveringar som har skjutits upp men som måste göras under 2021,  på Bergsjöplan

är det främst taket på klubbstugan som är ruttet och måste bytas plus hängrännor runt om.




