2018-06-17

Till styrelsen i VindöÖverby Villaägareförening
Motion till kommande årsmöte

Motion om förändrat verksamhetsår
Jag inkommer härmed med en motion till Vindö-Överby Villaägareförenings årsmöte i augusti
2018 om att ändra föreningens verksamhetsår, från som idag 31/5-30/4, till att istället följa
kalenderår (1/1-31/12). Årsmötet torde då som en konsekvens rimligen ligga i majmånad.
Jag ser flera fördelar med att flytta verksamhetsåret:
i)

Att avsluta verksamhetsåret 31/12 är naturligt med tanke på att det sker väldigt
lite aktiviteter i föreningen i slutet av året. Med ett verksamhetsår som löper från
maj-april är det lätt att intäkter och utgifter hamnar (bokförs) på fel verksamhetsår
om man inte periodiserar på rätt sätt.

ii)

Styrelsen, inte minst kassören, får mer tid att åtgärda/besvara frågor från
revisorerna. Jag har i flera år varit revisor för föreningen och ofta sett problem för
styrelsen att hinna förbereda sig inför revisionen (bokslut och
verksamhetsberättelse). Det krävs dessutom ofta tid att åtgärda/besvara frågor
från revisorerna.

iii)

Med dagens verksamhetsår informerar styrelsen på årsmötet i augusti förra
sommarens händelser och aktiviteter, inte den sommar som just passerat. Men
med ett nytt verksamhetsår och en stämma i maj/juni kan styrelsen informera om
vilka aktiviteter som pågår inför sommaren.

iv)

Styrelsen får på årsmötet i maj/juni möjlighet att presentera en budget som
fastslås innan sommaren börjar. Idag behandlar man budgeten i augusti när
sommaren passerat och många utgifter de facto redan tagits!

Den lilla nackdel jag ser är att samordningen med vägföreningens årsmöte i augusti inte kan
ske. Men förhoppningsvis finns det intresse att samlas innan sommaren för
villaägareföreningen och även efter sommaren för vägföreningens årsmöte.
En ändring av verksamhetsåret kräver stadgeändring och bör därför införas i samband med
de stadgeändringar som pågår. För att genomföra en ändring av verksamhetsåret inför man
lämpligen ett kortare verksamhetsår som endast löper från majmånad till sista december.

Stockholm den 16 juni 2018

Johan Aspenberg

