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Verksamhetsberättelse 
Under året som varit har kansliet jobbat hårt med förbättringar av våra rutiner och vår 
administration. Förbättringarna har resulterat i en större kontroll och märkbart bättre 
ekonomi. Återgången till en organisation med arbetande styrelse och kommittéer, 
vilken påbörjades redan innan senaste årsmötet, har nu genomförts fullt. Det innebär 
att det verkställande utskottet har ersatts av kommittéer efter behov.  

De idrottsliga resultaten blev 2018 lite sämre än vad de har varit de senaste åren. Enligt 
sammanräkningen av totala SM-poängen hamnade vi på 13:e plats, vilket är lite sämre 
än förra året. Senast vi hamnade utanför topp10 i sammanräkningen var 2007. 
Försämringen av idrottsresultaten beror framförallt på att vi är inne i en 
generationsväxling. I vår årsskrift HÄNT 2018 beskrivs idrottsframgångar och viktiga 
händelser 2018 utförligt.  

Barn och ungdomsverksamheten, som är inriktad på bredd, fylls kontinuerligt på med 
nya medlemmar. Träning och tävling för barn och ungdom pågår under både inne- och 
utesäsongerna. Ett initiativ som är viktigt för vår rekrytering är friidrottsskolan som 
pågår under några veckor på sommaren. 

Huddinge AIS är en av landets största arrangörer av arenatävlingar. Under 
verksamhetsåret 2018 arrangerades ett antal tävlingar, såväl ute som inne, bland annat 
junior-SM som gick på Källbrinks IP i augusti.  Läs mer om våra arrangemang 2018. Den 
ekonomiska betydelsen av tävlingsarrangemangen syns i resultaträkningen genom att 
detta är en av de största enskilda intäktskällorna för föreningen.  
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Resultatet för årets verksamhet blev 263 065 kr vilket var 140 765 kr bättre än budget. 
Nedan redovisas en sammanställning av resultat per verksamhetsområde. 

 

Område  2018 2017 

    
Arrangemang  696 034         749 170     
Idrottsskolor  232 199           99 477     
Medlemmar  292 476         169 281     
Reklam, Servering  687 551         394 164     
Bidrag, kansli  -1 645 195 - 1 565 937     
    
Förlust/Vinst  263 065 - 153 845     
    
    

Verksamhetsområde medlemmar visar ett överskott då en stor återhållsamhet på 
kostnadssidan varit nödvändig – här är resultatet 123 tkr bättre än föregående år. Glädjande 
är att vår idrottsskola ökat med 132 tkr, samt att reklam och servering ökat med 293 tkr. 
Under bidrag, kansli har vi minskade kommunala och statliga stöd med 50 tkr. Lägre 
personalkostnad om 130 tkr med anledning av personalförändringar.  

 

Nedan visas en summerad balansräkning 

 2018 2017 
Anläggningstillgångar 305 719 376 187 
Omsättningstillgångar 1 553 272 1 205 808 
Summa tillgångar 1 858 991 1 581 995 

   
Eget kapital 320 668 57 602 
Kortfristiga skulder 1 543 811 1 524 395 
Summa eget kapital o skulder 1 864 478 1 581 997 

 

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda möten. 

Föreningen har haft 4 anställda varav 1 på heltid och 2 på deltid och en timanställd. Från 
aug-18 var bemanningen på kansliet 1 på heltid 1 på 80% och en timanställd.  
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