
Årsredovisning Lunds TK 2021 
 

 Totalt för 2021 UT (kr) IN (kr) Summa (kr) 

Medlemskonto 1897.50 132842.43 130944.93 

Lokal 150811.80 4000.92 -146810.88 

Försäljning 0.00 5700.00 5700.00 

Övrigt 8235.56 25000.00 16764.44 

Tävling 26708.70 15925.00 -10783.70 

Administration och förbrukning 8203.90 0.00 -8203.90 

Overaller/Tröjor 20750.00 16800.00 -3950.00 

Idrottslyftet 0.00 42000.00 42000.00 

Minnesfond 0.00 100.00 100.00 

        

Summa kolumn: 216607.46 242368.35 25760.89 

In minus ut 25760.89     

Totalt   25760.89   

        

        

        

Plusgirot 176944.32     

Sparkonto 6925.00     

Handkassa 824.10     

Kvar från 2021 158932.53     

Summa 18835.89     

 

Medlemskonto 
Lunds TK öppnade återigen efter nedstängning på grund av pandemi i juni 2021. Majoriteten av 

årets medlemsavgifter kom därmed in i juni månad. Medlemsintäkterna resulterade slutligen i 

130 944 kr – 95 tkr mindre än föregående år. Detta var dels på grund av den lägre medlemsavgiften 

som betalas i juni på grund av betalningsmodellen, dels på grund av att färre antal medlemmar gick 

med i föreningen.  

Lokal 
Lokalkostnaden har varit låg, och uppgick till 150 811 kr, vilket är 50 tkr mindre än föregegående år. 

Denna reduktion i lokalkostnader ligger i den minskade avgiften till Lunds kommun som ett resultat 

av inaktiviteten på grund av pandemin. Majoriteten av lokalkostnaden i år gick till nya hantlar från 

Eleiko (85 tkr). Resterande gick till löner samt lokalkostnader. Taggsystemet har bidragit med en 

inkomst på 4 tkr. 

Administration 
Administrationsutgifter innebär huvudsakligen kostnader för vårt taggsystem, vår webbservice 

(hemsida och domän), samt till Swish – och uppgick i år till 8200 kr. Detta är i linje med föregående 

år.  



Tävling 
Som förväntat är tävlingsutgifterna låga för året då få tävlingar ägde rum, och uppgick till 26 708 kr, 

varav vi fick tillbaka 15 925 kr i form av avgifter till kvaltävlingen i september. Tävlingslicensen var 

gratis och majoriteten av de intäkterna betalades tillbaka. Sammanlagt blir det alltså ett negativt 

resultat på 10 tkr vilket är något lägre än föregående år. 

Försäljning 
I och med inköp av nya hantlar kunde gamla säljas. De gamla blåa Eleikohantlarna såldes för 5700 kr. 

Det har även skett försäljning av T-shirts och tävlingsoveraller. Overallerna såldes för inköpspris, och 

resulterade således inte i någon vinst. Då alla inte hämtat och därmed betalat för sina overaller i 

skrivande stund har vi ett negativt resultat på 3950 kr. 

Stipendier och återstartsstöd 
Idrottslyftet bidrog under 2021 med 42 tkr. Ett återstartsstöd från Riksidrottsförbundet bidrog med 

10 tkr.  

Sammanlagt 
Inkommande 2021 fanns 158 tkr i tillgängliga medel. Utgående är summan 188 tkr – en nettovinst på 

30 tkr.  

 

 

Erik Hartman och Christopher Ulvesten, interim kassörer 

 

 


