Motion nr 11
Stockholms Konståkningsförbund
INFÖRA MÅL FÖR EKONOMISKA NYCKELTAL
Yrkande
Att införa mål för väsentliga ekonomiska nyckeltal som säkerställer en
ekonomiskt sund ekonomi och långsiktigt hållbar verksamhet med låg
ekonomisk risknivå.
Förbundets soliditet skall ej understiga 30%.
Kassa och likvida medel skall ej understiga 50% av förbundets totala årliga
lönekostnader.
Kassalikviditet skall uppgå till 100%.
Det skall i årsredovisningen tydligt gå att utläsa om målen för respektive år är
uppfyllda eller ej.
Om mål ej uppfyllts skall orsak till avvikelse och plan för korrigering kortfattat
beskrivas i en separat not enligt principen ”Följ eller förklara".

Styrelsens yttrande
Förbundsstyrelsen delar helt och hållet motionärens syn på att det är viktigt
att styrning av Förbundets ekonomi sker i syfte att ha den i balans och med
låg risk. Utgångspunkten för en ideell förening som Förbundet är att den är
icke-vinstdrivande och därför utgörs en ekonomi i balans av att Förbundets
pengar in och pengar ut över tid är lika. För enskilda år kan givetvis det variera
med över- och underskott, men över tid är ett nollresultat det som är ekonomi
i balans för en förening. Skulle Förbundet drivas med vinst inträder till och med
risk för skatt, förutom att medlemmar skulle kunna kritisera Förbundet att ta
för höga medlemsavgifter, tävlingsavgifter mm.
Dagens styrning av ekonomin utgår från en budget och regelbunden
uppföljning av utfallet mot budget och följs upp vid varje styrelsemöte (normalt
minst 6 gånger per år) i syfte att styra mot att inkomster och utgifter för
förbundets verksamhet är i enlighet med verksamhetsårets budget och
långsiktigt i balans.
Motionärens förslag till måltal är ytterst viktiga nyckeltal och mål för bolag och
enheter som är beroende av kapitalmarknader och låneinstitut för att attrahera
kapital för deras verksamhet. Att målsätta och följa upp enligt motionären är
väsentligt för långivare och investerare för att de ska tro på bolagets förmåga
att kunna sköta amorteringar och räntebetalningar. Detta syfte är inte relevant
för Förbundet.
Med soliditetsmålet så skulle vi inte kunna investera och använda Förbundets
kapital för vår verksamhet trots att vi har ett stort kapital. Efter VM 2008 och
förhoppningsvis VM 2021 kommer vi ha en ännu högre soliditet och den vill vi
använda i utvecklingen av svensk konståkning på alla nivåer.

Motionärens förslag på likviditetsmål skulle innebära att hela eller en stor del
av kapitalet måste läggas på bankkonto helt utan avkastning eller till och med
räntekostnad i och med ränteläget. Förbundet behöver inte en omedelbar
tillgång till likviditet, utan kassaflöden är förutsägbara genom den verksamhet
vi bedriver och de inkomster och utgifter som vi ser med framförhållning, som
främst är inkomster av bidrag, medlemsintäkter och tävlingsavgifter och
utgifter av månatlig karaktär för löner, utbetalning till tävlingsarrangörer mm.
Likviditet i förhållande till lönekostnad är ett mått vi inte kan finna i andra
förbunds redovisning eller i bolagsredovisningar.
Beträffande risker som motionären lyfter utgörs de främst av RF:s principer
för fördelning av bidrag till Förbundet, omvärldsfaktorer som nu till exempel
pandemin och verksamhetsutmaningar som den externa utredningen har
visat på. Dessa risker hanteras inte genom motionärens måltal, utan kräver
helt andra mål och uppföljning.
Den finansiella risk som Förbundet har är den för våra finansiella placeringar.
Förbundet placerar sitt kapital i en väl diversifierad portfölj som förvaltas av
en professionell förvaltare med låg risk, målsatt standardavvikelse på 7,6 med
långsiktig förväntad avkastning på 7% som kan jämföras med
pensionsfonders. Motionärens förslag till mål har ingen styrande effekt på risk
i förvaltning av kapital. Avkastningsförväntning i relation till risk mätt som
standardavvikelse är effektiva styrmått. Vid likviditetsbehov säljer vi
placeringar i proportion för att behålla den låga risken. Styrande för förvaltaren
är det årliga dokument som anger Förbundets placeringsstrategi och utgör
förbundets och förvaltarens avtal för året.

Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå Förbundsmötet:
att avslå motionärens förslag om att införa mål för väsentliga nyckeltal,
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I linje med förbundets uttalade ambition att bli mer
öppna, transparenta och kommunikativa föreslås årsmötet
fatta beslut att:
införa mål för väsentliga ekonomiska nyckeltal som
säkerställer en ekonomiskt sund ekonomi och långsiktigt
hållbar verksamhet med låg ekonomisk risknivå.
Förbundets soliditet skall ej understiga 30%.
Kassa och likvida medel skall ej understiga 50% av
förbundets totala årliga lönekostnader.
Kassalikviditet skall uppgå till 100%.
Det skall i årsredovisningen tydligt gå att utläsa om
målen för respektive år är uppfyllda eller ej.
Om mål ej uppfyllts skall orsak till avvikelse och plan
för korrigering kortfattat beskrivas i en separat not
enligt principen ”Följ eller förklara".
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