AIK Bouleförening
Årsredovisning för år 2016

Verksamhetsberättelse
Styrelsearbetet
Styrelsen har under året bestått av:
Tanja Westin, ordförande (lämnade styrelsearbetet den 11 augusti)
Lars Rekke (vice ordförande (fr o m den 11 augusti)
Annelie Westin, sekreterare
Daniel Tingvall, kassör
Krister Lindberg
Anna Pierre
Hans Liljecrantz

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden.

Den idrottsliga verksamheten
2016 blev ett år med blandade resultat. Året började bra med en 7:e plats av 41 för vårt
damlag i svenska cupen vilket är en mycket fin insats.
Årets derby vid slottet blev inte så bra då vi kom sist.
I DM hade vi många fina prestationer där Annelies Westins guld i skytte för damer som bästa
insats.
I seriespelet var vi väldigt nära (en kula ifrån) att hålla oss kvar i div 1 men tyvärr får vi spela
div 2 nästa säsong. Vi hade otur med lite skador, personer som var tvungna att jobba och
några som tappat formen var anledningen. Vi ser fram emot att försöka komma tillbaka till
div 1 senast 2018.
I tävlingar individuellt kan nämnas att både Annelie Westin, Tanja Westin och Krister
Lindberg i olika tävlingar stått högst upp på pallen under året.
Föreningen har ca 20 spelare med licens.
Företrädare för föreningen har samarbetat med skolor i Solna för utbildning i boule.

Resultatrapport
Rörelsens intäkter

Licensavgifter

2016-01-01

2015-01-01

2016-12-31

2015-01-31

8450

40550

Tävlings- och tränings
avgifter

13660

Ersättning AIK

1200

5200

Idrottslyftet mm

3520

00

Sponsring

2332

1725

29162

65138

Summa intäkter

2133

Rörelsens Kostnader
Tävlings- och
licensavgifer

-13185

-39765

Lokalhyror

-6562

-10380

Bortaspel

-10389

-8910

FörbrukningsInventarier

00

-18145

-112

-10399

Summa kostnader

- 30248

-87598

Årets resultat

- 1086

-22460

Övriga externa
kostnader

Balansrapport

2016-01-01

2016-12-31

14841

13755

14841

13755

Tillgångar
Omsättningstillgångar

Plusgiro
Summa
Tillgångar

Eget kapital
och skulder
Eget kapital

14841

Årets förlust

14841
-1086

Summa eget
Kapital

14841

13755

Stockholm den 14 mars 2017

Lars Rekke

Hans Liljecrantz

Krister Lindberg

Anna Pierre

Annelie Westin

