Beslutad av förbundsstyrelsen 2022-04-02

Ekonomisk policy
Detta är Svenska Klätterförbundets ekonomiska policy. Syftet med policyn är att
vägleda företrädare för Svenska klätterförbundet (anställd, förtroendevald eller ideell) i
beslut som påverkar förbundets ekonomi och ekonomihantering. Policyn är underordnad
förbundets stadgar, vision och strategiska plan.
Vägledande principer
Ekonomihantering och ekonomiska beslut ska bidra till att uppfylla förbundets vision
och strategiska plan samt vara i linje med uppsatta mål.
Kostnadseffektivitet ska alltid beaktas vid beslut, planering och genomförande av
verksamhet.
Möjliga jävsituationer skall alltid redovisas vid beslut om förbundets ekonomi och
ekonomihantering. Se separat policy för jäv.
Styrelsen ska, utan att undanhålla fakta, svara på frågor från medlemsföreningarna om
förbundets ekonomi och ekonomihantering på en övergripande nivå.
Intäkter
Förbundet bör sträva efter att diversifiera intäkter mellan medlems- och
deltagaravgifter, bidrag, projektmedel, sponsorer samt insamlade medel och gåvor.
Intäktskällor ska bidra till att uppfylla förbundets vision och strategiska plan samt vara
i linje med uppsatta mål.
Eget kapital
Förbundet bör sträva efter att ackumulera ett eget kapital för att säkerställa
organisationens långsiktiga åtagande, stabilitet och överlevnad. Det egna kapitalet bör
varken understiga eller överskrida följandet värden:
●

Ett minimibelopp som motsvarar kostnaden för att avveckla förbundets
verksamhet. Om det egna kapitalet överskrider minimibeloppet bör det i första
hand användas till att hantera oförutsedda ekonomiska händelser. I andra hand
bör det användas för nya satsningar.

●

Ett maxbelopp som motsvarar fem gånger minimibeloppet. Om det egna kapitalet
överskrider maxbeloppet ska nya satsningar identifieras och initieras så att det
egna kapitalet ånyo understiger maxbeloppet.

Inför beslut om att nyttja eget kapital krävs ett underlag som redovisar satsningen, hur
stort belopp som äskas, beloppets relation till det totala egna kapitalet samt en
ekonomisk plan och prognos för satsningen.
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Inköp
Vid inköp och upphandlingar ska hänsyn tas till pris, kvalitet och miljöpåverkan.
Relation till förbundskansliet
Den ekonomiska policyn behandlar inte förbundskansliets ekonomiska riktlinjer. De
ekonomiska riktlinjerna är däremot underordnade den ekonomiska policyn.
Inom ramen för beslutad budget har GS mandat att omfördela medel inom respektive
verksamhetsområde. Inom ramen för beslutad budget har GS även mandat att
omfördela medel mellan olika verksamhetsområden upp till 3% av budgetomslutning på
årsbasis. Vid omfördelningar över 3% ska styrelsebeslut inhämtas.
Uppföljning av förbundets ekonomi
Förbundets ekonomi följs upp löpande utifrån följande årshjul:
●

●
●
●

Mars - Genomgång och godkännande av årsredovisning samt helårsutfall enligt
budgetuppställning för föregående år. Prognos för helår (innevarande år)
presenteras.
Maj - Ekonomiuppföljning för tertial 1 (jan-april) och prognos för helår.
September - Ekonomiuppföljning för tertial 1 & 2 (jan-aug) och prognos för
helår.
November - Beslut om budget för kommande år och prognos för helår.

