
Ekonomisk berättelse 2022

Årets resultat visar på en vinst med 10392,08:-. Vinsten kan ledas till ett ökat medlemsantal
samt en  restriktiv användning av tillgängliga medel. Summan av totala inkomster är
46344,75:-.

Vi har valt att återinvestera delar av inkomsterna i blöjoteket samt inköp av nya tygbindor
till det  nya Bindoteket. Portot för blöjoteket, bindoteket samt nyfödd-blöjor uthyrningen
landade på 17858:-  samt inköp av varor till tjänsterna blev 3097,20:-.
En satsning vi har gjort medlemsåret 2022 lika 2021 är medlemsfika samt övrig
representation, vilket  vi använde 683,50:- plus 114,03kr för.

Övrigt så har utgifterna för Blöjreturen minskat under året till 8473:-, vilket
mestadels  består av porto av donerade blöjor samt utskick till dem som fått
blöjor donerade till sig.  Annonsering i sociala medier uppgår till 280kr
Till hemsidan har vi investerat i nya illustrationer av EC-positioner och det kostade
föreningen  1562,50kr.
Nya flyers har tagits fram och tryckts till en kostnad av 864,69kr.

Detta år har it-tjänster kostat oss 633,75:- vilket är en sänkning mot förra året.
Bankkostnader  på 2620:- vilket är en rejäl ökning med 1180kr.  Vilket berodde på bland
annat att vi valde att beställa bankkort till både Blöjoteket och Blöjreturen för att
underlätta administreringen av frakter.
Hela årets utgifter summeras till 35952,67:-.

Utöver det har styrelsen medlemsåret 2022 haft en dålig koll på budgeten överlag, vilket
har gjort oss  restriktiva med investeringar. En ny kassör som inte fick optimalt
överlämnande (enligt henne), samt lång handläggning med att få  tillgång till banken för
nya medlemmar i styrelsen. Undermålig uppföljning kontinuerligt under året har orsakat
osäkerhet kring ekonomin och styrelsen har därför valt att vara restriktiv med att
spendera  föreningens pengar. Den nyvalda kassören avgick en dag innan bokslutet skulle
bli klart, så föreningen fick flytta årsmötet för att ha tid att slutföra bokslutet.

Rebecka Wiström, ordförande Frida Vesterberg, vice ordförande och tillförordnad  kassör


