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2017 års resultat blev en vinst på ca 18 500 kr.
Vid årsskiftet 2017‐2018 hade Landi ca 49 000 kr på kontot och 6 000 kr i kassan. Dock även
en fordran på 44 435 kr (från Sigur Islandshästförening, som betalas i början av januari
2018). Efter detta har Landi ca 100 000 kr).
Intäkter från medlemsavgifter var ca 19 500 kr, antalet medlemmar var 246 (2016 var vi 203
stycken).
Landis tävlingar under 2017 gav en total vinst på ca 30 000 kr.
Alla funktionärer som ställt upp och hjälpt till på våra tävlingar har under 2017 fått
reseersättning 100:‐ för halvdag/ 200 ‐ 250:‐ för heldag.
Under posten ”Utbildning och Aktiviteter” ingår kurser och aktiviteter Landi haft under året,
samt kostnader för deltagande vid seminarium och konferenser som anordnas av SIF.
Landis ungdomsläger sponsrades med 8 750 kr. Landi hade budgeterat för ett större
underskott för ungdomsverksamhet, men intresset var lågt och därför blev kostnaderna inte
så höga som förväntat.
Försäkringskostnaden utgick, eftersom SIF numera har en försäkring som täcker
lokalföreningarnas aktiviteter.
Reseersättningen uppgår till 2300 kr. Där ingår resor till styrelsemöten och SIFs
ordförandekonferens.
Annonsering hemsida internet 500 kr. Här ingår alla kostnader kopplade till hemsidan. Landis
hemsida har flyttats till IdrottOnline, vilket medfört att kostnaden blivit lägre än föregående
år.

Sponsringen ligger på ca 8 000 kr. Alla som deltog på SM (sport och Gaedingakeppni) fick
möjlighet att få varsin tröja. Landi har även sponsrat Therese Löwenberg med 5000 kr till
hennes domarutbildning.
”Föreningsprofilering” (bokfört som annonsering) är kostnad för inköp av flaggor. Vi har även
köpt in vattenflaskor och nyckelband med Landis logga. Kostnaden för dessa har fördelats på
tävling och aktiviteter.
Under året har totalt 20 695 kr erhållits i bidrag från SISU (idrottens studie‐ och
utbildningsorganisation).
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