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Finansiella mål
God ekonomisk hushållning

Samordningsförbundet ska ha en god ekonomisk hushållning. Den verksamhet som
bedrivs ska vara effektiv och ändamålsenlig. Förbundets finansiella mål är:


Verksamheten skall bedrivas inom den budgetram som beslutats av
förbundsstyrelsen.



Samordningsförbundet ska uppnå ett negativt ekonomiskt resultat 2011-2013.
Från och med 2014 ska resultatet vara balanserat.
I nuläget har Samordningsförbundet ett ackumulerat kapital från tidigare års
verksamhet. Under år 2011-2013 har Samordningsförbundet därför som mål
att hitta och finansiera projekt som uppgår till mer än de årliga
medlemsavgifterna och därigenom nyttja det överskott som uppkommit
tidigare år. Under dessa tre år, fram till att endast den bundna reservfonden på
1 000 tkr (OBS nytt förslag till beslut av styrelsen 2012-03-29) finns kvar är
Samordningsförbundets finansiella mål att ha ett negativt årligt ekonomiskt
resultat, det vill säga redovisa underskott.



Samordningsförbundet skall vara självfinansierat genom sina
medlemsavgifter och får inte teckna lån eller krediter utöver vad som krävs
för att verksamheten ska fungera.

Finansiella risker med verksamheten

Samordningsförbundet har identifierat finansiella risker som är förknippade med
verksamheten. Det är dels risken att organisationen avvecklas, dels en risk att
inflationen urholkar eventuellt överskottskapital. En ytterligare risk är att mer medel
nyttjas än vad som är budgeterat och godkänt av förbundsstyrelsen.
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Bunden reservfond (förslag till ny skrivning)
För att säkerställa en god likviditet och möjlighet att hantera utbetalningar i form av
löner och övriga kostnader har styrelsen beslutat om en bunden reservfond som
uppgår till 1 000 tkr.
Inflation
Risken att inflationen urholkar ett eventuellt överskottskapital hanteras genom att
förbundet följer den av styrelsen beslutade finanspolicyn. Där fastställs att kapital
som ej används i verksamheten ska placeras i säkra värdepapper på den svenska
marknaden.
Resultatuppföljning
Genom regelbunden resultatuppföljning med rapportering till förbundschef och
förbundsstyrelse ges möjlighet att skära ner verksamhetens kostnader om budgeten är
på väg att överskridas.
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