Verksamhetsplan samt budget för 2012
Östsvenska Vattenskid- & Wakeboardförbundet skall verka för:
 vattenskididrottens utveckling inom distriktet
 att stimulera till sammanhållning mellan förbundets medlemsföreningar
 att uppmuntra föreningarna till gemensamma aktiviteter och kontakter.
Under verksamhetsåret 2012 kommer Östsvenska Vattenskid- & Wakeboardförbundet att
prioritera följande projekt/verksamheter för att uppfylla ovanstående punkter:

Utbildningar i distriktet






Genomföra tränarutbildningar för ungdomar
Genomföra domarutbildning
Kurs i föreningsadministration
Aktivt medverka till att intresserade domare, bereds möjlighet att klassa upp sig.
Påverka SVWF att anordna samt subventionera kurser och utbildningar för alla distrikt.

Ungdomar & Juniorer



Anordna ett träningsläger för ungdomar & juniorer i distriktet.
Anordna tränarutbildning för ungdomar & juniorer i distriktet.

Tävlingar i distriktet
ÖVWF; uppgift är att följande blir genomfört:
 Distriktsmästerskapen 2012.
 Uppdatera reglerna för Östköret samt tillse att Östköret genomförs och att resultaten
presenteras snarast efter varje deltävling på OVWF:s hemsida
 Stödja medlemsklubbarna genom att skapa förutsättningar för att både tekniskt och
personellt kunna genomföra tävlingar som är homologiserade.

Teknisk utrustning
Förslag på tekniskutrustning som skall inhandlas.
 Batteri till teoliten ”total instrumentet”
 1st trådlösa sändare till båtkamera.
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Information
Regelbunden uppdatering av förbundets hemsida ska ske, med viktig information till
klubbarna och klubbmedlemmarna inom distriktet.
Inbjudningar och annan information gällande Årsmöte skall även fortsättningsvis skickas
brevledes till klubbarna.

Samverkan
En förutsättning för ett aktivt distrikt är att ett övervägande antal föreningar i distriktet är
engagerade i:
 arrangerande av tävlingar
 idéer om utveckling av sporten
 ungdomars utveckling
Medlemsklubbar som tillför ovanstående punkter ska av distriktet kunna söka ekonomiska
bidrag för att kunna genomföra och redovisa sina åtgärder. Distriktets styrelse ska på
nästkommande styrelsemöte efter medlemsklubbens ansökan behandla ärendet och snarast
återkomma om sitt beslut.

Styrelsens förslag till budget
Styrelsen har avsiktligt estimerat ett underskott i resultatet för 2011. Bakgrunden är att
styrelsen föreslår att använda tidigare års överskott för att finansiera underskottet i 2011 års
budget och för att kunna genomföra 2012 års verksamhetsplan.
Samtliga kostnader och intäkter utöver föreslagna inköp av utrustning följer tidigare års
intäkter och kostnader.
Styrelsen har inte föreslagit intäkt/kostnad för uthyrning till medlemsklubbar av teknisk
utrustning.
Styrelsens förslag till budget: se nästa sida.
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BUDGET 2012
Ingående Balans från 2011 Likviditet >
2010

Rörelsens intäkter
Huvudintäkter
Intäkter domarkurser
Intäkter tränarutbildningar
Intäkter träningsläger
Intäkter förbundsavgifter
Summa huvudintäkter

8 795,15 kr
2012

2011

0 kr
0 kr
7 000 kr
15 200 kr
22 200 kr

0 kr
0 kr
8 000 kr
0 kr
8 000 kr

0 kr
5 000 kr
8 000 kr
30 400 kr
43 400 kr

Övriga intäkter
Bidrag (SDF-bidrag)
Ränteintäkter
Summa övriga intäkter

26 810 kr
104,44 kr
26 910,44 kr

0 kr
142,31 kr
142,31kr

27 000 kr
100 kr
27 100 kr

SUM. INTÄKTER

49 110,44 kr

8 142,31 kr

70 500 kr

-0 kr

-0 kr

-0 kr
-6 000 kr
-3 000 kr
-9 000 kr
-3 500 kr
-0 kr
-0 kr
-4 000 kr
-15 000 kr
-40 000 kr

Rörelsens kostnader
Ordinarie kostnader
Domarutbildnings kostnader
Tränarutbildningar samt kurser
Homologatorutbildnings kostnader
Lägerkostnader
Kostnader för medaljer/priser
Tävlingskostnader
Bidrag säkerhetskurs
Utmärkelse Årets kille & tjej
Instrument/Teknisk utrustning
Summa ordinarie kostnader
Övriga rörelsekostnader
Möteskostnader
Bankkostnader
Telefon och porto
Hemsida (webb kostnader och domän)
Div. övriga kostnader
Summa övriga rörelsekostnader

-0 kr
-0 kr
-12 906 kr
-8 908,26 kr
-3 454 kr
-3 632 kr
-0 kr
-0 kr
-0 kr
-0 kr
-2 000 kr
-0 kr
-62 851,97 kr -19 056,41 kr
-81 211,97 kr -31 596,67 kr

-3 073,78 kr
-1 049 kr
-200 kr
-503,75 kr
-1 000 kr
-5 826,53 kr

-1 963 kr
-849 kr
- 0 kr
-0 kr
-0 kr
-2 812 kr

-2 000 kr
-1 000 kr
-200 kr
-1 000 kr
- 500 kr
-4 700 kr

SUM. KOSTNADER

-87 038,50 kr -34 408,67 kr

-44 700 kr

RESULTAT

-37 928,06 kr -26 266,36 kr

26 300 kr

Utgående balans likviditet till 2013

35 095,15 kr

Styrelsen för Östsvenska Vattenskid- & Wakeboardförbundet.
Östsvenska Vattenskid‐ & Wakeboardförbundet • c/o Tomas Pettersson • Akvarievägen 74 • 135 42 Tyresö www.ovwf.se Sida 3 av 3

