
Budget 2020-2021 för Svenska Squashförbundet.  

 

Förbundets ekonomi 

Förbundet har sedan nästan 10 år tillbaka haft en ansträngd ekonomisk situation med ett negativt eget kapital 

hänförligt till det av förbundet ägda dotterbolaget Svenska Squashförbundets Service AB. Det bolaget ägde 

glasbanan som avvecklades 2016. Till detta tillkommer minskade bidrag från RF över åren, färre aktiva spelare såväl 

som klubbar har successivt minskat intäkter samtidigt som kostnader för att driva förbundets kansli och landslag och 

elitsatsningar varit legat kvar på ungefär samma nivåer. Förbundet har dessutom under de senaste åren haft kraftiga 

sparbeting på sig för att reparera det negativa egna kapitalet och förbundets likviditetsposition har tidvis varit 

pressad. Förbundet hade vid räkenskapsåret 2019/18 utgång en kredit hos RF om 500 tkr som var nästan dragen i 

botten med -451 tkr samt ett negativt eget kapital om -182 tkr. Som mest var det egna kapitalet -922 tkr vid 

räkenskapsåret 2015/16 utgång.  

Med räkenskapsåret 2019/20 sker en kraftig förbättring av förbundets ekonomi. Covid 19 har visserligen temporärt 

minskat förbundets intäkter pga. uteblivna sanktionsavgifter från nationella tävlingar men det vägs upp mer än väl 

av att alla europeiska mästerskap har ställts in och kostnaderna för att skicka junior och seniorlandslag därmed 

uteblivit. Förbundets kostnadsbas har också minskats genom att kansliet flyttat till RF samt att lönekostnaden för en 

GS heltid är ersatt med en konsult deltid som hanterar administration och drift av förbundet. 

Därmed har Förbundet per 30/6/20 ett eget kapital om 292 tkr och 321 tkr i likvida medel.  

Under året har Förbundets ekonomiadministration flyttats till RF samt nya rutiner upprättats dels för attest av 

utgifter och fakturor, dels kontroll av intäkter och medlemslicencer.  

Intäkter (tkr) HT2020   VT2021 SUMMA Kommentar: 

RF Organisationsstöd  458,5 420 878,5 Generellt stöd förbundet 

RF Verksamhetsstöd  420 410 830 Villkorat stöd för barn & ungdom 

Vuxen stöd 30 30 60  
FFFIR /svenska spel   100 Sponsring genom RF 

65+ Stöd 25 25 50  
Licensavgifter   120  
Seriespel   121  
Sanktionsavgifter   70  
Lägeravgifter   105  
Medlemsavgifter 56 klubbar   120  

Total   2454,5  

     
Utgifter (tkr)     SUMMA Kommentar: 

Kansli   350 hyra, försäkring, IT, styrelse & representation 

Konsult deltid /GS   350 Admin, RF kontakt, sociala medier 

Revision & Bokföring   130 Extern & Intern 

Landslag Läger S4F/U19/U17/U15  350 netto 300 efter lägeravgifter 

Landslag EM, senior Herr, Dam, U19, U17, U15 400 Flyg, hotell, mat & ledare 

Tävling & ranking   200 WSF, ESF, Tournament software, ranking 

Utbildning   200 Level 1 vår/höst + lvl 3+Milton 

Distriktsutveckling   260 Pilot 1 + övriga distrikt till våren 

Övrigt   100 Läger Höstlov, Webplattform mm 

Total   2340  
     
 

  114,5  
 



 

Budget: 

Budgeten för 2020/21 syftar till att vara långsiktigt uthållig. Kostnader för att driva förbundet och kansliet håller sig 

inom RFs organisationsstöd, dvs det generella stöd förbundet erhåller. Det villkorade stöd för barn och ungdom går 

att härleda till satsningar förbundet gör för att växa och utveckla squash för barn och ungdom på distriktsnivå, 

utbildning av coacher samt läger för de bättre juniorerna och S4F.  

Budgeten är i balans med ett mindre överskott om 114,5 tkr. Intäktsposterna är mer eller mindre kända då RFs stöd 

löper med redan tagna beslut för 2020-21. Övriga intäkter från tävlingar, seriespel och medlemmar är skattade på 

basis av hur det såg ut helåret 2019 då vi räknar med att tävlingsverksamheten kommer igång igen på samma 

aktivitetsnivå som en normal säsong.  

I övrigt har förbundet fortsatt ambitionen att medverka med lag vid junior och senior EM, samt fortsätta med 

Squash4Future projektet.  

 


