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Ämne: Beslut om nytt räkenskapsår för årsmötet

Följande text kan ligga som beslutsunderlag för årsmötet: 
 
Förslag om förändrat räkenskapsår 
Av ren slentrian har Säterbygdens OK haft kalenderår som räkenskapsår för föreningen. I och för sig har det fungerat 
bra, men det finns ett par problem.  

 Det största är att räkenskapsåret inte riktigt följer våra säsonger. Framförallt gäller det ju skidorientering, 
och på sikt även skidor, där säsongen oftast börjar i november – december, och där det då blir lite svårare 
med budgetering och uppföljning.  

 Det andra problemet är att det är många föreningar och företag som har bokslut den 31 december, vilket 
innebär att det blir mycket jobb för de som har många uppdrag under perioden januari – mars, t ex med 
bokslut, budget, verksamhetsrapporter, revision, etc. 

 
Det kan noteras att även andra föreningar har gjort motsvarande förändringar. Ett exempel på detta är Domnarvet 
GoIF. 
 
Styrelsens förslag till beslut: 
Styrelsen föreslår att Säterbygdens OK byter räkenskapsår från dagens kalenderår till att omfatta tiden från 1 
november – 31 oktober. Detta innebär att vi år 2023 får ett förkortat räkenskapsår som omfattar tiden 2023-01-01 –
2023-10-31, dvs 10 månader. Nästa räkenskapsår blir då 2023-11-01 – 2024-10-31, etc. 

Ovanstående förändring innebär att vi kan göra bokslut i november och ha vårt årsmöte i december, vilket också ger 
en möjlighet att kombinera årsmötet med någon form av julfest eller liknande och därigenom också få flera att 
komma till årsmötet. 
Övriga delar i vår verksamhet behöver inte påverkas. Medlemskapet hanteras årsvis, dvs kalenderår och 
rapportering till kommun med flera sker också kalenderårsvis, medan den stora fördelen är att räkenskapsåret 
bättre följer våra idrottsgrenars säsonger. 
 


