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Årsberättelse för Motala kommunanställdas personalklubb 2015
Styrelsen för Motala kommunanställdas personalklubb får härmed avge sin
verksamhetsberättelse för år 2015, klubbens 26:e verksamhetsår.
Syrelsen har under året bestått av:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Friskvårds/evenemangssektionen
Friskvårds/evenemangssektionen ers. RW
Ledamot/Konst- och kultursektionen
Ledamot
Ledamot
Revisorer:
Ordinarie:
Suppleant:
Valberedningen:

Anette Sundqvist
Karin Ceder
Anders Törngren
Rebecca Roxwret
Katarina Modahl
Roland Mowitz
Göran Cederin
Inger Storm
Eva Bernelf och Lotta Karlsten
Helena Görnasson
Ann-Sofi Schelin Strömfors och Linda
Karlsson

Antalet medlemmar var vid årsskiftet 821.
Årsmötet 2015 ägde rum den 31 mars på Platengymnasiet. Mötet inleddes med underhållning
av gymnasiesärskolans ”Barfotakör”. Efter mötet bjöds det på buffé och underhållning av
Lotta Källström
Personalklubben Nyckeln drivs av ideella krafter med 25 % administrativt stöd från
hälsosamordnaren som är anställd på personalenheten. I realiteten har administrationen tagit
mer tid än 25 % vilket har medfört att hälsosamordnaren inte haft tillräckligt med tid för
arbetet med att stödja kommunens hälsoombud. Utöver detta bidrar personalnämnden med 75
tkr per år som stöd till personalklubben. Detta bidrag går till att subventionera pulshöjande
friskvårdsaktiviteter till samtliga kommunanställda. Övriga aktiviteter såsom resor, spakvällar
och prova-på-aktiviteter, subventioneras endast för Nyckelns medlemmar. Detsamma gäller
för de tecknade avtalen med de företag som erbjuder rabatterade priser på sitt utbud och sina
tjänster, det vill säga det gäller endast för medlemmar
Under året har ett avtal med en företagare, där medlemmarna har fått rabatt på varor, sagts
upp av företagaren.
Klubbens ekonomi är fortsatt god och klubben har kunnat fortsätta subventionera olika
verksamheter för medlemmarna. De största subventionerna har gått till de olika
friskvårdsaktiviteterna. Personalnämnden har under året anslagit 75 000 kr till dessa

aktiviteter. Flertalet av friskvårdsaktiviteterna har varit öppna för alla kommunanställda inte
bara de som är medlemmar i personalklubben.
I övrigt hänvisas till den ekonomiska redovisningen. Styrelsen har haft 4 protokollförda
styrelsemöten under året. Beträffande klubbens verksamhet i övrigt hänvisas till respektive
sektions verksamhetsberättelse. Styrelsen tackar för visat förtroende och den avgående
ledamoten ställer härmed sin plats till förfogande.

Anette Sundqvist
Ordförande

Anders Törngren
Kassör

Roland Mowitz
Ledamot

Inger Storm
Ledamot

Katarina Modahl
Ledamot

Göran Cederin
Ledamot

Konst- och Kultursektionen 2015
Sektionen har under året bestått av tre/två ledamöter: Anette Sundqvist, Helen Thörnqvist
(t.o.m. juni) och Roland Mowitz
Medlemsantalet var vid årets slut drygt 100 medlemmar.
Den 15 september arrangerade sektionen en av deltävlingarna i ”Fem kampen” med
konstrunda på sta´n och litteraturcitat.
Under hösten utlottades 5 biljetter till bokens dag.
Den 5 november gick 2015 års Konst-och Kulturkväll av stapeln på Platengymnasiet med ett
40-tal närvarande medlemmar. Kvällen inleddes med musik och ”snabb-teater” av elever från
Kulturskolan. Elever från Gymnasiesärskolan stod för en buffé. Avslutningsvis lottades fyra
konstverk ut bland de närvarande och fyra bland samtliga medlemmar i sektionen.
Vinnare
Kristina Ingelsson
Virve Pasanen
Inga Frögren
Birgitta Streng
Annelie Hurtig
Lotta Bengtsson
Kerstin Bergström
Lillemor Linder

Konstnär
Smajl Ajkunic
Siv A
Kjeld Ulrich
K A Nyberg
Thierry Veux
Maj-Britt Östman Ljung
Saro Aratoun
Lan Blou

Sektionen har medverkat till att personalklubbens medlemmar får 25:- rabatt på Motala
Teaterförenings arrangemang.
Under våren och hösten erbjöds vid ett par tillfällen Kulturlunch med musik på Kulturskolan
och likaledes litteraturkväll på Akademibokhandeln med lokala författare. Tyvärr fick
arrangemangen ställas in pga för få anmälda deltagare.
Liksom tidigare år har klubbens medlemmar kunnat köpa medlemskort i Motala Filmstudio
till subventionerat pris – 190kr per termin för 8 filmer.

Roland Mowitz
Ordförande i Konst- och Kultursektionen

Friskvårds & Evenemangssektionen 2015
FES har under året haft fem möten där årets aktiviteter planerats och sedan
allteftersom de genomförts utvärderats.
Katarina Modahl, Cecilia Bengtsson, Terese Boberg samt Rebecca Roxvret är de
som varit aktiva i FES under året.
Några för året nya aktiviteter var;
Färger & Trender våren 2016, en inspirationskväll med föredrag i modets
tecken, det bjöds på bubbel och snittar och alla deltagare fick med sig en
välfylld goodiebag hem.
Hemölbryggning under ledning av eldsjälen Patrik Fors gjorde att nio deltagare
kunde inta tre sorters egenhändigt tillverkat öl lagom till jul.
En kväll i kaffebönans tecken där fick deltagarna både prova på att rosta sitt
eget kaffe samt guidades genom en kaffeprovning och dess ritualer. Deltagarna
fick med sig två sorters rostningar hem att njuta av.
16 lag har deltagit i 2015-års Femkamp. Femkampen avslutades i december i
Motala Bowlinghall där vinnarna korades och det bjöds på smörgåstårta.
En del arrangemang har fått ställas in pga. för få anmälningar, t.ex. bussresa till
Bokmässan i Göteborg samt spakvällar.
FES har fått till sig både från medlemmar och icke medlemmar att de saknar
bladet som tidigare gick ut samt att det tycker att det är svårt att hitta till och
på hemsidan.
FES har diskuterat detta och hur vi ska nå ut, bl.a. finns förslag på att göra en
marknadsföringsfilm för personalklubben Nyckeln. Tanken är att den ska visas
på ambassadörsutbildningar, finnas tillgänglig på Kanalen och hemsidan samt
visas vid introduktion av nyanställda. Ett förslag som tas med in i 2016.
5-kamp 2015
5 kamp- Va é de
5 kamp- Blommor och
bin
5 kamp- Stadsvandring
5 kamp- Gokart
5-kamp- Bowling

12

21-apr

13
13
12
10

19-maj
15-sep
08-okt
04-dec

Aktivitet
antal delt
Medelgympa
Intensivgympa
Spakväll
Spakväll
Prova-på-tennis
Prova-på-tennis
Makten över din ekonomi
Nyckelns årsmöte
Prova-på-keramik
Spakväll
Tjejvättern
Halvvättern
Grissafari
Prova-på-ridning
Medelgympa
Intensivgympa
Lunchkör
Broloppet
Färger & Trender v-16
Hemölbryggning
En kväll i kaffebönans
tecken
Buss till Ullared
Buss till Astrid Lindgrens
värld
Konst & Kultursektionen
Utlottning av bokens dag23
Stora Julbadet SPA

18
8
4
6
4
5
20
59
5
6
26
48
11
6
19
6
11
28
19
9

datum
13-jan
15-jan
22-jan
29-jan
21-feb
28-feb
05-mar
31-mar
01-apr
16-apr
06-jun
07-jun
17-jun
23-jun
01-sep
03-sep
15-sep
19-sep
01-okt
10-okt

8
27

15-okt
22-okt

10
45

28-okt
05-nov
11-nov
17-dec

3

Inställda aktiviteter
Glasblåsning
Scrapbooking påsktema
Vårshopping i Ullared
Intro Chalk Paint
Spakväll
Pärl- & metallsmycken
Mixad spakväll

2
0
9
2
0
0
0

24-feb
12-mar
22 nars
25-mar
26-mar
30-mar
23-apr

Litteraturkväll med K&K
Inspiration i Akvarell
Lunchkonsert
Naturguidning i
Bondebacka
Discgolf
Boule & pcnic m. familj
Prova-på-ridning
Prova-på-segling
Cykelevent för pensionärer
Bussresa till Bokmässa
Kultursoppa
Salvor tvålar & cerat
Litteraturkväll
Buss "Allt för hälsan"

Motala

20160127

Katarina Modahl

2
0
2

21-apr
23-apr
27-apr

0
0
0
1
0
4
1
5
1
4
4

06-maj
21-maj
28-maj
16-jun
17-jun
22-jun
25-sep
12-okt
18-nov
19-nov
27-nov

Ekonomisk rapport för 2015
Sammanställd av Anders Törngren, kassör

Noteringar om gjorda förändringar i redovisningen 2015
Historiskt så har redovisningen skötts enligt kontantprincipen, det vill säga alla underlag har
bokförts i samband med att den ekonomiska transaktionen har gjorts.
Det har vad jag har kunnat se, inte tagits hänsyn till kostnadens eller intäktens periodiska
tillhörighet i samband med årsbokslut, utan kostnader och intäkter har fått utbetalningsrespektive inbetalningsdatum som bokföringsdatum.
Detta har delvis varit avhängigt det redovisningssystem som använts, SpeedLedger, som var
kopplat direkt till banken och i huvudsak styrdes av banktransaktionerna.
Under hösten/vintern 2015 så beslutade styrelsen att byta system, och hakade på det system
som kommunen använder sig av för vissa delar av sin redovisning, Fortnox.
Under november-december så har redovisningen förts över till Fortnox, med hjälp av SIEfiler, från SpeedLedger, och då har även den historiska redovisningen från 2012 och framåt
lästs över.
När det var klart så togs scanningmöjligheten när det gäller leverantörsfakturor i bruk,
tillsammans med att leverantörsreskontra lades upp.
Det innebär att leverantörsfakturorna blir kostnadsförda i den period där kostnaden hör
hemma, och det ger en mer rättvisande bild av det uppnådda resultatet.
I samband med omarbetsningen så lades också Payson upp som eget likvidkonto, så att det
som betalats in där synliggörs i samband med inbetalningen och inte i samband med
överföringen till föreningens bankkonto som det gjorts tidigare.
Bokföringen görs som bruttostransaktioner, inte som nettobelopp, vilket gör att det är lättare
att stämma av eftersom alla belopp som finns på underlaget också ska kunna återfinnas i
transaktionslistan. Nettobokföring är i sig inte fel, men det försämrar spår-barheten.
2014 var ju räkenskapsmässigt ett förlustår, till viss del avhängigt den KAF-konferens som
Motala var värd för, men förmodligen också det faktum att det var mycket rutiner och
förutsättningar som ändrades, och en del intäkter som tidigare år hamnat i slutet på
verksamhetsåret nu istället hamnade i början på 2015. Något som ur periodiseringssyn-punkt
är helt korrekt eftersom de medlemsavgifter som inkom i slutet på året ju faktiskt avsåg
efterkommande år.
De medlemsavgifter som inkom i slutet på 2015 har bokföringsmässigt förts över som intäkt
på 2016, vilket är det år inbetalningen avser.
Hur dessa intäkter ska behandlas rent praktiskt under 2016 hänger ihop med de beslut
avseende medlemskap som ska tas i kommunen, och som föreningen väntar på besked om
resultatet av.

Kommunens beslut kan innebära en avsevärd ökning av föreningens omsättning, antalet
genomförda aktiviteter och möjligen tillhörande uppdrag inom området personalhälsa och
friskvård.
Förändringarna i redovisningen har medfört att föreningen är bättre rustad att ta hand om den
expansionen, än vad tidigare var fallet, och vi kan förhoppningsvis också ha bra underlag för
en löpande uppföljning av redovisningen.
I Fortnox har vi också möjlighet att lägga in budget, vilket kommer att underlätta
avstämningen för styrelsen, gentemot årmötets givna uppdrag och ekonomiska ramar.

Motala 2016-02-10

Anders Törngren

Ekonomisk rapport för 2015
Sammanställd av Anders Törngren, kassör

Underlag till verksamhetsberättelsen i bokslut 2015
Man kan konstatera att personalklubben har en stabil ekonomi, men det resultat som redovisas
för 2015 är inte riktigt jämförbart med 2014, därför att resultatet har periodiserats på ett annat
sätt under 2015. Periodiseringen innebär kort att verksamhetens intäkter och kostnader ska
belasta det år de uppstår, och att intäkter och kostnader som hänger ihop med varandra i
största möjliga mån belastar den månad som den aktuella aktiviteten genomförs.
Under november-december så har redovisningen förts över till Fortnox, som ger både bättre
överblick och bättre förutsättningar för ovanstående förändring
2014 var ju räkenskapsmässigt ett förlustår, detta har återställts under 2015.
De medlemsavgifter som inkom i slutet på 2015 har bokföringsmässigt förts över som intäkt
på 2016, vilket är det år inbetalningen avser.
En resultatsammanställning per verksamhetsområde finns med i verksamhets-berättelsen, och
som bilaga finns en komplett resultat- och balansräkning för hela klubben.

Motala 2016-03-10

