Motion nr 12
Stockholms Konståkningsförbund
BUDGET- OCH UPPFÖLJNINGS-PM FÖR EVENEMANG
Yrkande
Att det för varje evenemang som genomförs i förbundets regi (eller genom
dotter- och/eller intressebolag) och som förväntas omsätta mer än 5 miljoner
kronor skall upprättas en separat budgetpromemoria (Budget PM) med
budget för intäkter, kostnader och förväntat utfall.
Av ett sådant Budget PM skall kunna det kunna utläsas hur intäkter och
kostnader förväntas fördela sig nedbrutet på väsentliga poster.
Särredovisning skall ske avseende förväntan om biljettintäkter, bidrag
redovisat per bidragsgivare, sponsorer redovisat per sponsor, övriga intäkter.
Även kostnader skall redovisas tydligt i relevanta poster liksom vad det
ekonomiska utfallet av evenemanget väntas bli.
Budget PM skall även innehålla känslighetsanalyser för väsentliga riskfaktorer
och konsekvensanalys av eventuella negativa utfall.
Efter genomfört event skall det göras en ekonomisk uppföljning i ett separat
uppföljningspromemoria (Uppföljnings PM) där det faktiska ekonomiska
utfallet av evenemanget redovisas och där det tydligt framgår vad
evenemanget omsatt och där faktiska intäkter, kostnader och utfall redovisas
i jämförelse med budget.
Eventuella avvikelser mot budget skall redovisas och förklaras.
Budget PM och Uppföljnings PM skall göras tillgängliga för förbundets
medlemmar på förfrågan.

Styrelsens yttrande
Motionens syfte att ge medlemmar information om ett evenemangs
ekonomiska planering måste vägas mot känsligheten i informationen. Att
sprida information om detaljer på budgeterade intäkter och kostnader avslöjar
gentemot partners och leverantörer våra ambitioner och kostnadsramar som
budgeten
är
baserad
på,
vilket
äventyrar
förbundets
och
evenemangsledningens förhandlingsposition gentemot partners och
leverantörer. Dessutom är det vanligt att partner inte vill att detaljer om deras
engagemang avslöjas i förhand eller i planeringsstadier.
Att mer översiktligt och summariskt, som redan görs i förbundets ekonomiska
plan, även presentera stora evenemangs budget och målsatt ekonomiskt utfall
utan att avslöja detaljer som kan äventyra förbundets och
evenemangsledningens förhandlingsposition är möjligt.
Uppföljning av våra stora evenemang görs som en del av
evenemangsledningens ansvar och även gentemot ISU och i vissa fall även
till arrangörsstadens förvaltning. Denna uppföljning har vi för tidigare
evenemang presenterat för medlemmar i summarisk form utan att avslöja
känslig information som kan röja kommersiella villkor. Det ligger inte heller i
ISU:s intresse att alltför detaljerad information om de olika mästerskapens
ekonomi offentliggörs. För VM 2021 och framtida arrangemang har
Förbundsstyrelsen inga andra avsikter än att göra motsvarande uppföljning
och rapportering.

Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå Förbundsmötet:
att avslå motionärens förslag om att tillhandahålla detaljerade budget- och
uppföljningspromemorior till medlemmarna,
samt att motionen därmed får anses vara besvarad.

Motion 8 till SKF´s årsmöte 2020

I linje med förbundets uttalade ambition att bli mer öppna,
transparenta och kommunikativa föreslås årsmötet fatta
beslut att:
det för varje evenemang som genomförs i förbundets regi
(eller genom dotter- och/eller intressebolag) och som
förväntas omsätta mer än 5 miljoner kronor skall upprättas
en separat budgetpromemoria (Budget PM) med budget för
intäkter, kostnader och förväntat utfall.
Av ett sådant Budget PM skall kunna det kunna utläsas hur
intäkter och kostnader förväntas fördela sig nedbrutet på
väsentliga poster. Särredovisning skall ske avseende
förväntan om biljettintäkter, bidrag redovisat per
bidragsgivare, sponsorer redovisat per sponsor, övriga
intäkter. Även kostnader skall redovisas tydligt i relevanta
poster liksom vad det ekonomiska utfallet av evenemanget
väntas bli.
Budget PM skall även innehålla känslighetsanalyser för
väsentliga riskfaktorer och konsekvensanalys av eventuella
negativa utfall.
Efter genomfört event skall det göras en ekonomisk
uppföljning i ett separat uppföljningspromemoria
(Uppföljnings PM) där det faktiska ekonomiska utfallet av
evenemanget redovisas och där det tydligt framgår vad
evenemanget omsatt och där faktiska intäkter, kostnader och
utfall redovisas i jämförelse med budget.
Eventuella avvikelser mot budget skall redovisas och
förklaras.
Budget PM och Uppföljnings PM skall göras tillgängliga för
förbundets medlemmar på förfrågan.
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