
 

Styrelsen informerar nr 1 
 

Styrelsen kommer nu att informera er medlemmar om de frågor som har väckts i och med 
att det extra årsmötet som har begärts av en grupp medlemmar.  

Först vill vi passa på att förklara att i kallelsen står det att vi kommer att presentera 
relevanta handlingar inför årsmötet. Normalt sätt så brukar årsmöten innehålla vissa typer 
av dokument som är obligatoriska vid ett årsmöte. Då detta inte är ett vanligt årsmöte finns 
det inga sådana handlingar att presentera. Däremot kommer vi att kommentera de 
frågeställningar som har tagits upp i begäran om extra årsmöte. 

Första punkten som vi kommer att bemöta är frågan om konto 1700 i balansräkningen. 

Konto 1700 
Omsättningstillgångar 

Fordringar  
1510 Kundfordringar 308 887,00 26 123,00 335 010,00 
1685 Personal Lån 0,00 11 000,00 11 000,00 
1700 Interimsfordringar 0,00 507 723,00 507 723,00 

S:a Fodringar 

Fodringar Fordri 

 308 887,00 544 846,00 853 733,00 

 
Konto 1700 innehåller interimsfordringar. Detta konto är något som normalt sett inte 
används så mycket. I Triton förkommer det inte så ofta och det som utmärker sig föra året är 
att den var väldigt stor. Kontots syfte är att ta inbetalningar som kommer under 2015 men 
som egentligen ska bokföras först 2016 då aktiviteten/händelsen faktiskt utförs.  

Under 2015 kommer våra tränar med idén/förslaget att de ska åka till Florida på 
träningsläger med mästerskapsgruppen. Detta sker under hösten 2015. Det många inte 
tänkte på vara att när flyg och dylikt bokats så vill de ha betalt direkt. Dessa kostnader hade 
då hamnat på 2015 år resultat om vi inte bokfört dem här istället. Detta förfarande är våra 
olika revisorer helt överens om. Inbetalningarna som ligger under konto 1700 är följande: 

Konto 1700 avser inbetalningar 2015 för 2016 års räkning  

Datum  Orsak  Summa Pengar 

2015-08-05  Hotell och bad Florida 40 806 
2015-08-31  Flyg Florida 34 317 
2015-12-18  Hotell och bad Florida 22 944 
2015-12-29  Flyg Florida 137 268 
2015-12-23  Hotell och bad Florida 207 638 
2015-12-23  Swim Open Stockholm 41 770 
2015-12-31  MÅS 22 980 
Summa 507 723 

 
Vi hoppas härmed ha bringat klarhet i denna punkt. 
 
Med vänliga hälsningar  
Styrelsen 


