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Kassör
Ekonomi är så mycket mer än pengar. För en Equmeniaförening handlar det om att skapa
ekonomiska möjligheter att bedriva verksamhet. Men också en planering för framtiden.
Alla föreningar har olika förutsättningar och olika ekonomi, men alla måste sköta sin
ekonomi för att ha koll över det som har hänt och kommer att hända.

Det är styrelsen i sin helhet som är ytterst
ansvarig för föreningens ekonomi, men
kassören har särskild koll på händelser som
rör ekonomin. Kassören ansvarar för att
föreningens ekonomi sköts enligt uppsatta
regler och enligt de rutiner som tagits fram
av styrelsen. Kassören håller ordförande
och styrelse informerade om den
ekonomiska situationen, om budgeten följs
eller om det har hänt något som skiljer från
det planerade.

I vissa föreningar sköts den ekonomiska
förvaltningen tillsammans med
församlingens ekonomi. Det går bra att göra
så, men det är viktigt att man tydligt kan se
vilka pengar som är föreningens och vilka
som är församlingens. Det kan man göra
genom att ha olika konton i kontoplanen
eller genom att ha två olika ”företag” i
bokföringsprogrammet. .
Sist i detta dokument finns ett årshjul för
kassören, med saker som är viktiga att
tänka på under året.
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Förvaltning av pengar

Bokföring

Att förvalta föreningens pengar betyder att
man tar hand om de pengar som föreningen
har. Det gör man enklast genom att ha dem
på bank. Om ni inte har något bankkonto för
er förening kan ni kontakta en bank så kan
de hjälpa er. Föreningen kan också välja att
använda bankgiro, plusgiro eller Swish för
att lättare kunna göra in- och utbetalningar.
När man har kontakt med banken så är det
bra om föreningen har ett organisationsnummer.
Kassören bör undvika att förvara kontanter
hemma hos sig eller i föreningens lokaler.
Det är också olämpligt att kassören gör
inbetalningar av föreningens pengar till sitt
eget konto för att sedan skicka dem vidare.
Eller att kassören använder sitt eget konto
som föreningens konto.

Budget
En budget är föreningens ekonomiska plan
för föreningens kommande år. Det finns
inget krav på att föreningen ska göra en
budget, men det är ett bra sätt att veta hur
mycket pengar man har att röra sig med
under året och om man har möjlighet att
göra någon särskild satsning.
Innan man kan besluta om en budget
behöver man ha funderat igenom nästa års
verksamhet. Om man har gjort en väl
genomarbetad budget så kommer man ha
lättare under året att ha koll på intäkter och
utgifter. Man kan t.ex. låta varje
verksamhetsgrupp, som scout, få fundera
över sina egna inkomster och utgifter.
Sedan sammanställer styrelsen allt i ett
förslag till budget.
Förslaget tas sedan med till årsmötet för
beslut.

Bokföring och ekonomisk redovisning kan
verka krångligt om man är nybörjare men
det behöver inte göras svårare än
nödvändigt. Bokföring innebär att alla
händelser och överföringar som påverkar
föreningens ekonomi ska skrivas upp. För
att man ska ha koll på föreningens pengar
och kunna visa hur de används så är det
viktigt att använda sig av löpande bokföring.
Det betyder att man gör det hela tiden
under året. Sedan använder man
bokföringen för att göra ett bokslut i slutet
av året.
I bokföringen är det viktigt att man sparar
underlag för de uttag och insättningar som
görs. Det kan t.ex. vara kvitton eller en
räkning. Ett sånt underlag kallas
verifikation. Varje verifikation ska numreras
efter den ordning de skrivs in i bokföringen
och sedan sparas i en pärm.
Verifikationerna är en av de saker som
revisorerna granskar. En verifikation ska
innehålla:



Datum när den sammanställdes
Datum som avser den ekonomiska
händelsen (t.ex. datum för köpet)
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Kort beskrivning av köpet eller den
ekonomiska händelsen
Beloppet med en specificering av
momsen
Motparten, affären eller företaget
som har sålt eller köpt
varan/tjänsten

När man gör den ekonomiska
dokumentationen kan den antingen göras i
en kassabok/Excell eller i ett
bokföringsprogram på datorn. Det finns
också bokföringstjänster på nätet man kan
använda. Om man använder egen dator är
det viktigt att se till att säkerhetskopiera.
På Equmenias hemsida finns tips på
bokföringsprogram som man kan använda.

Balans- och resultaträkning
Bokföringen består av en balansräkning och
en resultaträkning. Resultaträkningen
börjar om från noll varje år medan
balansräkningen följer med från år till år.
Hur fungerar resultaträkningen?
Om vi då går till det första exemplet,
förening A får pengar IN genom att
medlemmar och andra donerar pengar
genom medlemsavgifter eller andra gåvor.
På bokföringsspråk kallar vi pengar IN för
intäkter. Motsatsen till intäkter är
kostnader, alltså saker som KOSTAR,
pengar UT. Det kan vara en elräkning, inköp
av kaffe till ledarsamling, eller banhyra när
tonår går och bowlar en fredagkväll.
Intäkter och kostnader är de två
byggstenarna i resultaträkningen. Om man
tar alla intäkter och sedan drar bort alla
kostnader så får man ett resultat som
antingen är vinst (pengar över) eller förlust
(vi har gjort av med mer pengar än vi fick
in). Den vinsten eller förlusten för man över
till balansräkningen och tar med sig in i
nästa år.

Man kan tänka lite som en plånbok. Den 25e
fyller du på med ny lön, pension eller
studiestöd -det är dina intäkter. Sedan
handlar du saker under månaden och
betalar med dina pengar -det är dina
kostnader. När månaden eller året är slut
tittar du om du har några pengar kvar i
plånboken och om det finns kvar är det din
vinst. Pengarna får ligga kvar som en start
när du får nästa månads lön, och det är på
samma sätt som balansräkningen fungerar.
Fast då är det på ett helt år istället för en
månad som i exemplet.
Hur fungerar balansräkningen?
Balansräkningen innehåller på ena sidan
tillgångar som till exempel pengar på
banken, eller om man som förening äger en
sommargård. På andra sidan finns skulder,
t.ex. om föreningen tagit lån för att köpa sin
sommargård och fakturor man fått på saker
man köpt men som man inte hunnit betala
ännu. Dessutom finns något som heter Eget
Kapital. Det är skillnaden mellan tillgångar
och skulder, och det är summan av alla
tidigare års resultat från resultaträkningen.
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Moms

Årsbokslut

Ideella föreningar brukar inte behöva
redovisa moms (mervärdesskatt). Så här
skriver Skatteverket:

När verksamhetsåret är slut så
sammanställer kassören bokslut som
skickas ut med handlingarna till
föreningens årsmöte. Bokslutet
sammanfattar alla de ekonomiska händelser
som skett under året. Det gör man för att
föreningens medlemmar ska veta hur
ekonomin ser ut.

“Allmännyttiga ideella föreningar som inte
är skyldiga att betala inkomstskatt för
näringsverksamhet är heller inte skyldiga
att deklarera och betala moms på sin
försäljning. Ni ska då inte ta ut moms vid
försäljning av varor och tjänster och får inte
heller dra av moms på inköp för er
verksamhet. Om ni felaktigt tar ut moms på
till exempel reklam, annonser, sponsring
m.m. har köparen ingen avdragsrätt för den
felaktigt debiterade momsen. Ni ska ändå
redovisa momsen i en särskild
skattedeklaration.”

Den löpande bokföringen som görs under
året är grunden för de rapporter man gör
när året är slut. Resultatrapporten visar hur
mycket pengar som har gått ut och kommit
in till föreningen under året. Den visar alltså
på föreningens intäkter och kostnader. I
resultatrapporten kan man även (om man
vill) jämföra resultatet med den budget man
beslutat om.
Balansrapporten berättar hur stora
tillgångar och skulder föreningen har totalt
vid årets slut jämfört med årets början.
Bokslutet, tillsammans med övrig bokföring,
ska i god tid före årsmötet överlämnas till
revisorerna. Revisorerna granskar allting
för att se att ekonomin har skötts ordentligt.
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Arkivering
Verifikationer, huvudbok,
bidragshandlingar och årsbokslut ska
förvaras på ett säkert ställe i minst sju år.
De flesta föreningar i Equmenia är inte
bokföringsskyldiga enligt lag, men
Equmenia rekommenderar ändå att man
sparar den ekonomiska redovisningen
enligt bokföringslagen.

Enkelt att ta emot
betalningar
När föreningen samlar in pengar, säljer
saker på julmarknaden eller tar in
medlemsavgifter finns det verktyg som kan
underlätta det.




Swish är en tjänst som gör det
enkelt att föra över pengar till
privatpersoner eller registrerade
föreningar med mobilen. Läs mer på
Swish hemsida och prata med din
bank så berättar de mer.
Izettle är en tjänst som låter dig ta
betalt med kort. Du kan läsa mer på
Izettles hemsida. En del banker har
också egna lösningar för
kortbetalningar.

Organisationsnummer
Ett organisationsnummer är som
föreningens personnummer. Man behöver
inte ha ett organisationsnummer för att
vara en förening, men ibland kan t.ex.
banken kräva att man har det. Det kan också
behövas vid kontakt med myndigheter och
om man ska göra vissa inköp och liknande.

Att skaffa ett organisationsnummer är
kostnadsfritt och beställs med en blankett
från Skatteverket som skickas in till
närmaste skattekontor.
Organisationsnumret är sökbart och går
t.ex. att söka på ratsit.se eller allabolag.se.

Deklarationsskyldighet
Ideella föreningar är deklarationsskyldiga,
vilket innebär att man måste lämna in en
inkomstdeklaration till Skatteverket. I
många fall kan det räcka att lämna en
“särskild uppgift” tillsammans med
föreningens inkomstdeklaration, vilket är
en enklare typ av deklaration.
Blankett för ”särskild uppgift” brukar
skickas till den adress föreningen angav när
de ansökte om organisationsnummer. Får ni
en blankett om inkomstdeklaration kan ni
ansöka om att istället få lämna en ”särskild
uppgift.
Kontakta ert lokala skattekontor för mer
information., om ni behöver hjälp.
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Bidrag från Equmenia
och att vara bidragsgrundande förening

För att få vara en förening inom Equmenia
så betalar man en medlemsavgift. Den utgår
från antalet medlemmar i föreningen.
Föreningen får sedan ett verksamhetsbidrag
tillbaka från Equmenia. Det är pengar som
Equmenia i sin tur får från staten i bidrag.

Myndigheten för Ungdoms och
Civilsamhällesfrågor (MUCF) är de som
reglerar vad som krävs för att Equmenia får
statliga pengar. Det gör att Equmenia bara
kan söka pengar för de föreningar som
uppfyller dessa krav och det är bara dessa
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föreningar som Equmenia ger verksamhetsbidrag till. Om man uppfyller dessa krav
säger vi att man är en bidragsgrundande
förening.

Om du vill läsa mer om det statsbidrag som
Equmenia får så kan du göra det på mucf.se.

Om en förening inte är bidragsgrundande så
betalar man ändå en medlemsavgift till
Equmenia. Man får då samma service som
övriga föreningar. För att en förening inte
ska behöva betala hur stor summa som
helst till Equmenia så finns det ett
högkostnadsskydd som (2017) är 7000
kronor. Om skälet till att man inte är
bidragsgrundande endast är att man har för
stor andel medlemmar under 6 år så är den
högsta summan man kan få betala 5000
kronor.

Många kommuner ger någon typ av bidrag
till ungdomsverksamhet. Det kan t.ex vara
aktivitetsbidrag, hyresbidrag eller
ledarutbildningsbidrag. Reglerna för dessa
bidrag är olika i olika kommuner. Kontakta
din kommun för att få reda på vilka bidrag
ni kan söka.

Utöver medlemsavgiften till Equmenia så
betalar man också en avgift för de i
föreningen som är scouter. Den avgiften
regleras av organisationen Scouterna. Varje
förening betalar också en regionsavgift.
Regionsavgiften är olika i de olika
regionerna. Både medlemsavgiften och
regionsavgifterna är avgifter som
föreningarna är med och beslutar om på
respektive stämmor.

Bidrag från kommunen

Andra bidrag
Ibland kan det vara så att de pengar en
förening får in via verksamhetsbidrag från
Equmenia och eventuell medlemsavgift inte
räcker för att göra verksamheten så bra som
man har tänkt. Ibland vill man göra något
mer än det vanliga. Då kan det behövas
alternativa sätt att få pengar till kassan.
Kollekt till föreningen
Ett bra sätt att göra saker tillsammans med
församlingen är att fira gudstjänst
tillsammans. Då kan det också vara läge att
kollekten den gudstjänsten går till
föreningen. Berätta i gudstjänsten om det
viktiga arbete som de insamlade pengarna
går till, visa bilder eller en film och låt någon
berätta om vad Gud har gjort genom
föreningen.

Sök bidrag och stipendier!
För föreningar som behöver ekonomiskt
stöd för att kunna förverkliga sina drömmar
finns på Equmenias hemsida en lista med
några fonder som lokalföreningar och i
några fall enskilda medlemmar kan söka.
Vissa av fonderna är kopplade till
Equmenia, men andra är fristående.
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Utöver de som Equmenia har listat så kan
man som förening leta fonder på egen hand.
Ett tips kan vara att kolla
svenskbidragsformedling.se.

Lotterier
Ett sätt att samla in pengar till föreningens
verksamhet kan vara att anordna lotterier.
Det finns lagar som reglerar hur man får
anordna lotterier. I flera fall behöver man
ett lotteritillstånd, men en ideell förening
kan få ha lotterier utan tillstånd. Då gäller
följande (Hämtat från lotteriinspektionen):
”1. lotteriet anordnas i samband med
a) en tillställning eller en sammankomst
som sammanslutningen anordnar eller
deltar i, eller
b) ett bingospel som sammanslutningen
anordnar, och
2. lotteriet bedrivs bara inom det för
tillställningen, sammankomsten eller
bingospelet avsedda området,
3. värdet av varje insats uppgår till högst
1/6 000 basbelopp, (2017 = 7 kr)
4. värdet av högsta vinsten uppgår till högst
1/6 basbelopp, (2017 = 7467 kr)
5. det sammanlagda värdet av vinsterna
motsvarar minst 35 procent och högst 50
procent av insatsernas värde, om antalet
insatser och vinster samt värdet av dessa är
bestämda enligt en uppgjord plan
6. vinstandelen anges på lottsedlarna eller
lottlistorna eller i den lokal där lotteriet
bedrivs,
7. lottköparen, vid lottköpet, får veta var
och när vinsterna skall dras och på vilket
sätt resultatet av dragningen görs
tillgängligt för allmänheten, om
vinstdragningen inte redan har ägt rum, och
8. vinsterna dras offentligt före
tillställningens, sammankomstens eller

bingospelets slut för dagen, om
vinstdragningen inte redan har ägt rum före
lottförsäljningen.
Försäljning av lotter genom påteckning på
lottlistor får, trots vad som sägs i första
stycket 2, påbörjas fyra veckor innan
tillställningen eller sammankomsten äger
rum.”
Lag (2001:1045).
Ska ni ha ett större lotteri eller ett lotteri
som inte följer detta så behöver ni ett
tillstånd. Det ansöker man om hos sin
kommun. Mer info om lotterier hittar du hos
din kommun eller på Lotteriinspektionen.

Försäljning
I stadgarna står det vad föreningen eller
församlingen ska ha för verksamhet. Vissa
saker som går utanför den vanliga
verksamheten är okej, man kallar det för
hävd. Det kan för en fotbollsförening vara
korvförsäljningen vid en match, och i våra
sammanhang är det helt klart kyrkkaffet
och julmarknaden. Även om man gör något
annat i mindre omfattning och kan koppla
det till verksamheten på ett bra sätt är det
okej, men om man plötsligt inser att man
startat ett hunddagis eller en liten
restaurangverksamhet och i större
omfattning så bör man kanske reflektera;
Stämmer det här med vad som står i våra
stadgar?
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Årshjul för kassören
Det här årshjulet är upplagt utifrån att er
förening har ett verksamhetsår som följer
kalenderåret. Det är också skrivet utifrån att
man väljer en ny kassör.

