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§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. Konstaterades att mötet var
beslutfört.
§2 Val av protokollförare och protokolljusterare
- I tur att justera protokollet står Kristian Aller
- Beslut: Till protokolljusterare utsågs Johan Mansnerus
§3 Ordförande informerar
- Inga ärenden.
§4 Verksamhetsledaren informerar
- Statusen av syre- och defibrillatordelegeringarna:
Arbetet går vidare i god takt och det verkar finnas en positiv anda. Oklart ännu
om utalarmeringen.
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- Status av hemsidesarbetet:
Jobbar för att få smidigare hantering med nyhetspublisering. Offert kommer
på tilläggen. Inget förslag på layout finns ännu.
§5 Ungdomsledarna informerar
- Inga ärenden.
§6 Konstituering av styrelsen
- Val av viceordförande
Beslut: till viceordförande valdes Kristian Aller
- Val av kassör
Beslut; till kassör valdes utom styrelsen Sven-Anders Danielsson
- Val av sekreterare
Beslut: till sekreterare valdes verksamhetsledaren
§7 Bemötandet av EU:s nya momsdirektiv
- Vad innebär det nya direktivet för ÅBF och kårerna?
Om moms påförs föreningarnas affärsverksamhet innebär en ökad kostnad och
dels ökad byråkrati. Hur får man ideela kassörer som skall sköta
momsredovisning?
- Hur bör förslaget bemötas?
Beslut: Ett mallbrev formuleras och distribueras till kårerna. Kårerna skickar
ett e-postbrev inom maj månad till EU. Ju fler som svarar dess bättre
§8 Utbildningar
- Utbildning i att driva en förening (via Ål. bildningsförbund). Skall detta erbjudas
kårerna genom ÅBF?
Beslut: En kurs ordnas hösten 2011. Bertel Eriksson kontaktar
bildningsförbundet.
- Enhetschef kurs och kurs i ytlivräddning kommer troligtvis i höst (utanför ordinarie
kursprogram). Intressepejlingar kommer under sommaren, blänkare finns i aktuellt
medlemsinfo.
Beslut: Intressepejlingen skall före midsommar.
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§9 Museet
- Audioguide för museet: Sx2 Productions kontaktat, inget definitivt svar ännu
- Tidsplan för arbetet bör läggas upp.
- En undersökning över vilka bidrag som kan sökas bör göras.
- Bör man bilda en arbetsgrupp/utöka arbetsgruppen (EW+KA)?
Beslut: Prisuppgifter bör tas in och en budget bör göras upp av
verksamhetsledaren. Bidrag söks från de finlandssvenska fonderna. I övrigt
bordlades frågan till nästa möte.
§10 Öppna stationer
- Hur locka kårer att delta den 17 september?
- Hur marknadsföra detta?
- Intresseförfrågan från kårerna bör göras
Beslut: Intresseförfrågan bör gå ut omgående så att kårerna hinner svara innan
sommaruppehållet. Undersöks om det går att få med info i broshyren om
skördemarknaden. Annons bör läggas ut på vår hemsida och om möjligt på
skördefest.ax. Ordförande kontaktar verksamhetsledare Lena Brenner.
§11 FSB-kongress i Kasnäs
- Intressepejling av gemensam resa har gjorts via SMS. Utfallet presenteras och beslut
tas i frågan. Många kårer har fått SMS:et sent.
Beslut: Resan kan ordnas av ÅBF men skall då ske till självkostnadspris och får
inte förorsaka stora tilläggskostnader för förbundet.
§12 Övriga ärenden
- Inga ärenden.
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§13 Nästa styrelsemöte
- Beslut: Onsdag 15 juni 2011 kl 18:00
Plats: Ålands Ömsesidiga
§14 Mötets avslutande
Mötet avslutades kl 20:55

Jan Lindgrén, ordförande och sekreterare

Johan Mansnerus, protokolljusterare
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SÅ HÄR KAN DIN FÖRENING

STOPPA MOMSHOTET
Nu är du och din förenings insats avgörande!

Idag behöver inte ideella idrottsföreningar redovisa moms. EU kritiserar Finlands/ Ålands momsregler och kräver att vi ska
anpassa dem till EU:s system. Det skulle innebära att föreningar måste börja redovisa moms, som innebär krångligare
administration och för många ökade kostnader.
Matchen mot EU är inte förlorad men för att vi ska ha en chans att behålla vårt momsundantag måste vi tillsammans berätta för
EU vad vi tycker.

GÖR SÅ HÄR:
1.

Gör en kort beskrivning på svenska där du berättar hur din förening ser ut och hur ni skulle drabbas om behöver
börja redovisa moms. Se exempel här nedan.

2.

Skicka in din redogörelse på mail till EU-kommissionen i word-format till TAXUD-VAT-greenpaper@ec.europa.eu
senast den 31 maj.

3.

Skicka den till andra föreningar, lokala medier och andra kontakter som du anser lämpliga. Din berättelse
engagerar andra att göra likadant.

SÅ HÄR KAN NI FORMULERA ERT SVAR:
1.

2.

3.

4.

Beskriv er verksamhet, hur många medlemmar ni har, vilken idrott ni sysslar med.
Jag representerar den åländska idrottsföreningen Knäckebrödets IF. Vi är en fotbolls- och friidrottsförening som
funnits sedan 1972 och idag har vi 149 medlemmar. Vår verksamhet består av 10 barn- och ungdomslag och 5
träningsgrupper. Alla lag säljer korv och blommor för att finansiera verksamheten. Vi har en servering i samband med
matcher och andra tävlingar. Hos oss arbetar cirka 17 ledare som alla är ideella.
Berätta hur ni vill behålla det generella undantaget
Vi vill svara på EU-kommissionens grönbok om framtidens mervärdesskatt, avsnitt 5.1.2, fråga 6 ”Bör några
undantag behållas, och i så fall varför?” Vi vill behålla undantaget för idrottsföreningar som idag inte behöver redovisa
moms.
Argumentera
Vår förening bygger på ideellt engagemang, den är demokratisk och verksamheten är öppen för alla. Allt överskott går
direkt tillbaka till verksamheten. Skulle vi behöva börja redovisa moms riskerar vi att behöva höja våra avgifter och dra
ner på verksamheten. Den enkla administrationen som vi har idag skulle bli för krånglig och omfattande med
momsredovisningen och vi riskerar att tappa de ideella krafter som idag får verksamheten att gå runt.
Slutsats
Vi vill behålla dagens momsundantag. Annars riskerar vi att få lägga ner vår förening.

Anders Andersson
Ordförande
Knäckebrödets IF
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Vad innebär momshotet?
EU-kommissionen kräver att Finland och Sverige anpassar sina momsregler till EU:s direktiv så att ideella
föreningar inte längre undantas från skyldighet att redovisa moms för huvuddelen av sin
finansieringsverksamhet. Vad skulle det innebära om reglerna ändrades enligt kommissionens önskemål?
Det är svårt att säga bestämt, eftersom direktivet kan tolkas på olika sätt. Men om vi utgår ifrån den svenska
utredning som lade fram sina slutsatser i november 2009 betyder det föreningarna tvingas redovisa moms på
intäkter från bland annat

•

servering

•

försäljning av varor som inte är direkt kopplade till den egentliga verksamheten (loppmarknader,
blommor, korvar, kläder...)

•

tjänster utförda för att finansiera verksamheten (inventering av lager, städning, dansarrangemang,
vakt av parkeringsplatser...)

•

reklam/sponsring
Momskostnader knutna till dessa intäkter får naturligtvis dras av, men eftersom mycket av jobbet görs med
hjälp av ideella insatser blir kostnaderna ofta inte så stora.
Den egentliga verksamheten blir däremot inte momsbelagd. Intäkter som därmed fortfarande kommer att vara
momsbefriade är då bland annat

•

medlems- och träningsavgifter

•

statliga och kommunala bidrag

•

inträdesavgifter till matcher/tävlingar o tillställningar

•

anmälningsavgifter till tävlingar o läger
Det innebär att alla momskostnader kopplade till den egentliga verksamheten inte heller får dras av. Moms på
inköp av till exempel verktyg och brandkårsutrustning, släckningsdräkter, träningskläder etc blir med andra ord
inte avdragsgillt.
För de flesta föreningar är förmodligen de momskostnaderna kopplade till den egentliga verksamheten de klart
största, vilket innebär att ekvationen kommer att sluta med minus.
Men det kanske största problemet är att det, förutom den ökade administrationen, kommer att krävas mycket
kunskaper för att hålla reda på vad som är momspliktigt och vad som är momsbefriat. Inte ens Skatteverket
kan ge tydliga svar på det idag. Hur ska då en ideell föreningskassör kunna göra det?
Publicerad av: Fredrik Rodhe på http://www.rf.se/Arbetsrum/Idrottsvalet/Momshotet/Vadinnebarmomshotet/
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