Resultaträkning
Bullbak
Halloweenpyssel
Luciashow
Lotteri
Funktionärsintro
Kiosk
Övrigt
Total summa
Resultat: 9 910 kr

Intäkter (kr)
175
0
0
2 430
0
6 955
500
10 060

Utgifter (kr)
150
0
0
0
0
0
0
150

Ekonomisk Sammanfattning
Bullbak: Detta var MaRKUS första event för året och totalt drog det in 25 kr i intäkter. Utöver
det faktum att varje deltagande medlem fick med sig ett antal bullar hem, såldes resten i
MaRKUS-kiosken, vilket bidrog till kioskens intäkter.
Halloweenpyssel: Detta var ett kostnadsfritt event som MaRKUS bjöd de yngre medlemmarna
på. Syftet var att inför halloweenlägret bjuda på något för de medlemmar som inte hade
möjlighet att delta under själva lägret och det fanns tillgängliga 15 platser som alla blev fyllda.
Totalt kostade detta event 350 kr, men då vi var ny-uppstartade och hade få intäkter bjöd
MaRKUS styrelse på den kostnaden privat. Därför syns inga utgifter.
Luciashow: MaRKUS anordnade i december en luciashow. Det planerades att kiosken skulle
sälja pepparkakor och glögg under eventet, men på grund av rådande pandemi kunde inte
showen utföras live. Detta event var kostnadsfritt, men likväl intäktsfritt, ej inräknat intäkter
från lotteriet.
Lotteri: I samband med Lucia anordnade MaRKUS ett lotteri. Vinsterna och lotterna skänktes
utav medlemmar på klubben och gjorde därför eventet kostnadsfritt. Det fanns 250 lotter som
såldes för 10 kr/st och eftersom nästan alla lotter blev sålda drog detta in en stor vinst för
ungdomssektionen.
Funktionärsintroduktion: För att stötta ridklubbens tävlingssektion anordnades en
funktionärsintroduktion där en gästföreläsare berättade mer om vad det innebär att vara
funktionär. Eventet var kostnadsfritt och likväl intäktsfritt.
Kiosk: MaRKUS-kiosken har under året varit ungdomssektionens främsta inkomstkälla.
Medlemmar på klubben har stöttat ungdomssektionen genom att skänka hembakt som sålts
emellanåt och utbudet har varierat beroende på årstid och väder. Kiosken har varit fri från
utgifter på grund av att ridklubbens biträdande kassör dragit av utgifterna innan hon fört över
pengar till MaRKUS konto. Därav finns inget att redovisa. I dessa intäkter är även inräknat den
startpott vi fick på 2000 kr av ridklubben i samband med uppstart.
Övrigt: Ibland sker saker som man inte kan förutspå. Denna gång var det att en vänlig själv
skänkte 500 kr i samband med uppstart av MaRKUS.
Kommentar: Dessa är de huvudsakliga event MaRKUS anordnat under året. Vi har självklart
sysslat med annat också, men det kan du läsa mer om i vår verksamhetsberättelse.
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