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Verksamhetsberättelse för föreningsåret 2021 i Handöls Byalag

Styrelse
Lena Kålen – Ordförande
Dan Larsson – Sekreterare
Torbjörn Gundt – Kassör
Monika Göransson – Ledamot
Anna Duvdahl – Ledamot
Stefan Dahlén – Ledamot
Joanna Persson – Suppleant
Tomas Kålen – Suppleant


Styrelsen har under 2021 haft 5 protokollförda styrelsemöten. Årsmöte hölls den 6/11 med ca 30 deltagare.

Det har varit en besynnerlig tid för oss alla. Ett samhälle med restriktioner har gjort att våra aktiviteter varit inskränkta.
Pimpeltävling med After fish ställdes in.

Däremot vår städdag med sopplunch i det fria vid Täljgården genomfördes. Ett medlemsmöte hölls ute där Olle Christmansson kom och informerade om HC Renen i Duved. Vädret var med oss.

Skidspåret röjdes under vår och höst.

När det var dags för majbrasan på Odlingen så kom nya restriktioner gällande folksamlingar.
Vi valde att tända brasan och sända på Facebook. Då vi aldrig pysslat med sändningar på sociala medier så blev det lite snett, lyckligtvis fanns kunniga runt oss som kunde instruera så bilden hamnade rätt.

Handölsdagen var fuktig och kall men otroligt kul. Vi hade stor uppslutning av härliga återvändare.
Tyvärr blåste det för mycket för att sjösätta våra ankor. Rracet ställdes således in och vinnarna lottades på anknummer.

Städdag den 28/8 som avslutades med den sedvanliga hösttraditionen; surströmmingsfest.

Under året har vi haft träff med Åre kommuns projektgrupp ”Spår o Leder”.
Det har även startats upp en grupp som ska utveckla ”Västra Åre” eller ”Ånnsjögruppen”. Vi har träffats några ggr, det är både kommun, ideella och näringsidkare.

Den 6/11 kunde vi äntligen ha Årsmöte.
Vi avslutade den kvällen med Sodd, familjerna Dullum och Uthus serverade Sodd och goda efterrätter.

Julmarknad den 21/11 med ett 15-tal utställare, en hade sitt bord utomhus. Trevligt, roliga och mycket fina utställningsföremål och många glada besökare.

Luciafesten gick av stapeln den 11/12 med ett fint Luciatåg och kaffe med dopp. Den sedvanliga Tombolan och Skinklotteri hölls.

Handöls Byalag vill rikta ett stort TACK till alla som:

besökt oss under året, vandrat runt hängbron och skänkt en slant till underhåll, skänkt bidrag till elljusspåret,
kommit på våra aktiviteter, hjälpt till på aktiviteter, bidragit med priser till lotterier och bakat till vår fikaförsäljning.

Vi har kämpat tappert under Coronatiden både som arrangör och som publik.
Nu hoppas vi på att det lättar inför kommande år.

Väl mött under år 2022! 






RESULTATRÄKNING	Not	210101-211231	200101-201231

Rörelseintäkter		
Rörelseintäkter	 1	248 417	113 501
Summa rörelseintäkter, lager-
förändringar m.m.		248 417	113 501


Rörelsekostnader	
Externa kostnader		-200 613	-123 104
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar		-2 232	0
Summa rörelsekostnader		-202 845	-123 104

Rörelseresultat		45 572	-9 603


Resultat före skatt		45 572	-9 603

Årets resultat		45 572	-9 603

BALANSRÄKNING	Not	211231	201231

TILLGÅNGAR	

Anläggningstillgångar	

Materiella anläggningstillgångar	
Inventarier, verktyg och installationer		24 546	0
Summa materiella anläggningstillgångar		24 546	0

Summa anläggningstillgångar		24 546	0


Omsättningstillgångar	

Kortfristiga fordringar	
Kundfordringar		1 791	0
Summa kortfristiga fordringar		1 791	0

Kassa och bank	
Kassa och bank		185 792	151 213
Summa kassa och bank		185 792	151 213

Summa omsättningstillgångar		187 583	151 213

SUMMA TILLGÅNGAR		212 129	151 213

BALANSRÄKNING	Not	211231	201231

EGET KAPITAL OCH SKULDER	

Eget kapital	

Eget kapital	
Verksamhetskapital		144 362	153 965

Årets resultat		45 572	-9 603

Summa eget kapital		189 934	144 362

Kortfristiga skulder	
Förskott från medlemmar		1 550	0
Leverantörsskulder		9 875	0
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter		10 770	6 851
Summa kortfristiga skulder		22 195	6 851

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		212 129	151 213

NOTER


Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med bokföringslagen och god redovisningssed. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Föreningen har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har betalats ut.


UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1 Bidrag och medlemsavgifter	2021	2020	
	
	Åre Kommun lokal- & föreningsbidrag	25 500	26 850	
	Bygdemedel belysning elljusspår	74 600	 
	Medlemsavgifter	16 800	15 450	

	Antalet medlemmar (inkl. familj) har under året uppgått till 97 (f.g.83) 
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Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats den                     

 




Lena Kagart
Revisor


