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EKONOMISK BERÄTTELSE för år 2020
Hållnäs Sockenråd och Projektet Framtid Hållnäs
Ännu ett år har passerat, ett väldigt annorlunda år dessutom.
För Hållnäs Sockenråd har det varit väldigt lugnt med både inkomster och utgifter under året
2020. ”På tur i Hållnäs” blev inställt pga pandemin så vår största ekonomiska post uteblev
helt. De utgifter vi haft under 2020 är de årliga, som bankavgift, swish och
hemsida/webbhotell/mejl och annons inför årsmötet 2020. Vi hann även köpa in
datummärkning till våra “På tur i Hållnäs” skyltar innan vi förstod att det evenemanget inte
skulle bli av.
Projekt Framtid Hållnäs 2019-2021 (förlängning till 2022)
I vårt utvecklingsprojekt Framtid Hållnäs har det rört sig mer. Vi lånade 180 000:- från
Hembygdsföreningen inför det här projekt 2019, och dessa pengar har endast fungerat som
buffert medan vi ansökt om delutbetalning från Jordbruksverket. Pengarna ska lämnas
tillbaka till Hembygdsföreningen efter projektets slut, när vi fått ut den sista utbetalningen
från Jordbruksverket, i början av 2023.
Så här ser budgeten ut för projektets tre år;

Totala utgifter
Utgifter för personal

528,700

Indirekta kostnader

79,305

Investeringar

0

Övriga utgifter

291,987

Offentliga resurser

103,050
Total summa utgifter:

1,003,042

*Personal = Löner två projektledare 20% i var under tre år, plus arbetsgivaravgifter.
*Indirekta kostnader = Pengar som vi i projektet ska använda till förbrukningsvaror, hyra och
andra kringkostnader som blir under ett projekt. De pengarna behöver inte vi redovisa för
Jordbruksverket. De indirekta kostnaderna är 15% av våra totala personalutgifter.
*Övriga utgifter = Föreläsningar, träffar, workshops, LEA, nyhetsbrev, hyra etc.
*Offentliga resurser = 300 h från tjänstemännen Lena Wänkkö och Petra Kesslers från
kommunen.

Hållnäs Sockenråds/Framtid Hållnäs Balansräkning och Resultaträkning

Intäkter:
De bidrag och gåvor som syns bland intäkterna är två delutbetalningar från Jordbruksverket
och LAG-potten från Nedre Dalälven.
Kostnader:
Mellan jan 2019 - dec 2020 har vi i projektet använt 47 000: av ca.79 000:- av våra indirekta
kostnader. Bland dom utgifterna finns under 2020 bla. inträde till lokalekonomidagarna i
Järvsö 2 pers (dec 2019), 3 st bänkbord till skolgården, löneadmin, zoomlicens, UNT
prenumeration, gatupratare, delvis LEA utskriften, böcker som delades ut vid föreläsning och
mat & fika under diverse träffar (en del av fika utgifterna kommer vi kunna föra in i budgeten
när vi gör avslutet).
Övriga utgifter som projektet haft som finns med i budgeten har varit hyra av lokaler vid
flertalet träffar och workshops, konsultarvoden vid föreläsningar och workshops, nyhetsbrev,
LEA-handledning.
Den största utgiftsposten i projektet är lönerna till projektledarna plus arbetsgivaravgift.

Nu ser vi framemot ett nytt givande och spännande år i föreningen.

Linda Wickström
Kassör Hållnäs Sockenråd

