
SWEDEN BALBOA SOCIETY - BUDGET 2022

I verksamhet typ kurser och workshops förväntas ambitionen vara att varje aktivitet skall nå
break-even mot bakgrund av lärar-arvoden, hyreskostnader, transporter, mat, med mera.

Kostnader

Trycksaker 500 kr

Utbildningsbidrag 1.500 kr

Förbrukningsvaror,porto, mm 500 kr

Bankavgifter, IT-kostnader 5.500 kr

Övriga kostnader
54-an:

0 kr 8.000 kr

Österlen Swing,
lärarkostnader

10.800 kr 10.800 kr

Trivselkostnader 700 kr

Instruktörsresor 1.000 kr 1.700 kr

Förberedelser Revival 1.000 kr 1.000 kr Summa kostnader:
21.500 kr

Intäkter

Medlemsavgifter 9.000 kr

Österlen Swing, kursavgifter 12.000 kr

Entréer 54-an: 500 kr

Trivselintäkter 54-an 0.000 kr Summa intäkter:
21.500 kr

Resultat 0.000 kr



Denna budget har upprättats utan hänsyn till kommande joint-ventures eller annat i
samarbete med föreningar i Sverige och Danmark eller workshops i Sverige, i Malmö eller
på annan ort i föreningens regi utan dessa andra aktiviteter får då också bygga på budgetar
som upprättas vid varje tillfälle med ambition att vara minst självfinansierade.

Exempel: om ett lärarpar från Köpenhamn engageras för en workshop i Malmö så skall
samtliga kostnader täckas av intäkter från eventet som sådant inklusive skatteproblematik
som finns involverad, typ SINK.

Revival #11 (2022) samt andra kurser kommer att finnas i särskilda budgetar.

Eventuell lärarutbildning vid annat tillfälle än Revivaln hanteras på samma sätt.

Förslag:

För tidigare Revival har budget upprättats av styrelsen där Group Revival (GR) inom dess
ramar har haft till uppgift att se till att lägret finansierar sig självt. Ett enigt GR har haft detta
mandat. Vid oenighet i GR skall styrelsen kopplas in. Det senare har hittills aldrig skett.
Kostnadskontrollen har varit minutiös.

Anmärkning:

Som huvudprincip gäller enligt praxis som utvecklats över åren att ordinarie
styrelseledamöters erkänsla för nedlagt arbete gör att de kan följa kursverksamhet utan att
erlägga kursavgift. För de styrelseledamöter som rent geografiskt inte har möjlighet utnyttja
detta beroende på var kursutbudet finns kan kompensation ske vid större event efter särskilt
beslut i styrelsen där man då kan räkna med att få arbeta som volontär men utan att missa
kursutbudet.

Likaså kan person som styrelsen delegerat att utföra ideellt arbete, exempelvis som arrangör
av workshop och dylikt på samma sätt befrias från avgift för eventet för nedlagt arbete eller
på annat sätt som styrelsen finner lämpligt i enlighet med föreningens stadgar och policyer.

Det kan exempelvis handla om att man inte själv kan delta i det aktuella eventet som man
ansvarar för.

Ordinarie ledamöter i GR brukar av samma skäl kunna få ett ersättningsläger för att
samtidigt vid detta inhämta kunskaper i utbildningssyfte som kommer verksamheten till del
framåt i tiden.

All denna hantering ska stå i överensstämmelse med de anvisningar och regler Skatteverket
upprättat.


