
Motion till föreningsstämman i Andelshamnen Lagunenen i Malmö EK
 Verksamhetsplan och budget

Bakgrund och motivering

Att Lagunen ska arbeta med en verksamhetsplan och budget enligt 
vedertagna principer borde vara självklart. Många föreningar anser det 
så viktigt att stadgarna kräver ett ”Godkännande av verksamhetsplan 
och budget för innevarande verksamhetsår” eller motsvarande av 
medlemmarna på årsstämman.
Att företag och organisationer anser sig vara helt unika är inte ovanligt 
medan de i ekonomiskt avseende nästa aldrig är det. Att använda 
standardmetoder för ekonomistyrning är till hjälp för alla. För styrelsen 
och inte minst för oss medlemmar som på ett klart och transparent sätt 
vill följa utveckligen. Det har funnits tillfällen då Lagunens ekonomi inte 
skötts som den borde. Att den sköts bra nu är ingen garanti ör att så 
sker i framtiden.
Andelshamnen kan med rätta jämföras med en bostadsrättsförening och 
att någon seriös sådan arbetar utan verksamhetsplan och budget är 
knappast tänkbart. Det finns dock undantag som det inte gått så bra för.
En avstyrkan av dåvarande styrelse till en liknande motion 2021 
baserades bl.a. på att någon budget inte behövdes eftersom utgifter och 
inkomster är snarlika från år till år. Se bilagan. Detta är ett dåligt 
argument av två skäl:
A. De är inte lika från år till år.
B. Om de vore lika behövs ändå en budget för att vi medlemmar, på ett
    klart och transparent sätt, kan kan få insyn och konstatera att så är
    är fallet; att tex ingen kostnad ”skenat iväg”.

Som exempel på A kan nämnas att Övriga externa kostnader 
(ospecificerat)  mellan 2017/18 och 2018/19 ökade med en ca halv 
miljon med ungefär samma minskning av resultatet som följd. Vilken 
planerad verksamhet som föranledde detta är oklart. För Lagunens bästa 
bör det finnas en Verksamhetsplan och budget.

Förslag till beslut av föreningsstämman

Att styrelsen arbetar med en verksamhetsplan och budget.
Förslagsställare / Malmö 2022-08-29

Örjan Kärrsgård, F50, som gärna svarar på frågor.
Hemsida: airybright.se
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