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Organisationsnummer 802464-4224

Föreningen TIM Pendlare har under verksamhetsårets 2013 haft ett bankkonto i Länsförsäkringar Bank 
Uppsala med konto nummer 9023-0073613. Genom kontot har föreningen fått gåvor från medlemmar och 
bidrag från Länsstyrelsen Västmanland och kan för första gången redovisa att styrelsen inte behövt skjuta 
till pengar från egen ficka för att genomföra föreningens verksamhet.

Föreningen har under året haft medlemsavgiften 0 kr för att främja möjligheterna att skaffa fler 
medlemmar. Det har dock funnits möjlighet att betala in frivillig medlemsavgift. Inkomna gåvor har legat i 
intervallet 100 till 1000 kr, totalt har det kommit in 3500 kr på detta sätt. Förutom detta har föreningen även 
fått ett välkommet bidrag om 20000 kr från Länsstyrelsen i Västmanland som ger föreningens styrelse 
andrum att kunna planera kommande verksamhet med mer framförhållning. Eftersom bidraget gäller tre år 
är endast en tredje del den utbetalda summan bokförd mot årets resultat.

Föreningens styrelse har bedrivit arbetet helt på ideell basis och tar ingen ersättning för den tid som läggs 
ned, utan utgifterna rör sig strikt om saker som behövs för föreningens verksamhet. Vad gäller kostnader 
för mobilsamtal och utskrifter av föreningens presentationer och rapport Attraktiv och effektiv trafik i 
Mälardalen har föreningens styrelse beslutat att dessa ersätts per schablon för att inte i onödan tynga 
föreningens styrelse med detalj uppföljning.

Vid resor till styrelsemöten och möten där personen som ska resa saknar månadskort för resan har 
föreningens styrelse i första hand beviljat ersättning för tågbiljett men om passande anslutning saknas har 
det beviljats milersättning om 18:50 kr per mil. Stöd av detta slag utgör en resa för tre personer till Örebro 
och tre resor mellan Enköping och Västerås (2 personer i bilen).

Glädjande nog har föreningen för första gången kunnat ersätta vår hemsideansvarig Niklas Boman för 
driften av föreningens hemsida. Fakturorna för att driva hemsida, www.timpendlare.se och tjänster för att 
skicka ut nyhetsbrev och dylikt kommer inte per kalenderår utan löpande vilket gör att kostnaden varierar 
något mellan åren. Under 2013 uppgick kostnaden till 1098 kr. Ett stort tack till Niklas för hans assistans 
med hemsidan och han tidigare bidragit till dess drift när inte pengarna räckt.

I den ekonomiska planen ingick att föreningen skulle göra inköp av kontorsutrustning som behövs för att 
underlätta driften av föreningen. Praktisk tidsbrist har gjort att styrelsen fått skjuta på dessa investeringar 
vilket gör att årets resultat blir ganska kraftigt positivt. När behoven analyserats mer utförligt avser 
styrelsen återkomma till dessa investeringar. 

Avslutningsvis har föreningen fått ovärderligt praktiskt stöd från Västmanlands läns Landshövding Ingemar 
Skogö som bidraget med möteslokal och förtäring till de större möten som föreningen ordnat mellan 
medlemmarna och representanter för SJ, Trafikverket och politiker. Enköpings kommun bjöd på lokal och 
fika till föreningens årsmöte samt ordnade lokal till föreningsmöte i Enköping.

Enköping 2014-    -     
Kassör Per-Anders Staav

http://www.timpendlare.se/


Kassaberättelse

Kassaställning 2013-01-01
Ingående Konto 2100:-
Ingående handkassa       0:-
Skuld Per-Anders Staav   130:-
Skuld Isabella Dellacasa Lindberg 1859:-

Totalt 111:-

Resultat räkning 2013-01-01 till 2013-12-31:
Intäkter:
Bidrag Länsstyrelsen Västmanland (1/3 av 20000) 6666:-
Frivilliga medlemsavgifter 3500:-

Kostnader
Årsmöte     99:-
Planeringslunch på restaurang (6 personer) 1800:-
Tackgåva   138:-
Tågbiljetter Örebro 4 november (3 personer)   655:-
Förtäring styrelsemöten     38:-
Hemsida och www.timpendlare.se 1098:-
Milersättning 2 mars 7 mil Enköping-Västerås-Enköping   129:50
Milersättning 29 mars 7 mil Enköping-Västerås-Enköping   129:50
Milersättning 27 oktober 7 mil Enköping-Västerås-Enköping   129:50
Mobilkostnader (3 personer) 2400:-
Tryckkostnader rapporter och handouts   600:-
Summa Kostnader 7216:50

Resultat 2949:50

(Bilersättning schablonberäknad enligt 18:50 per mil)

Kassaställning 2013-12-31
Utgående Konto 19 493:50
Utgående handkassa          0:-
Skuld Isabella Dellacasa Lindberg    1200:-
Skuld Marie Zethelius      600:-
Skuld Evert Andersson    1250:-
Skuld Kristin Kvist        49:-
Upplupna medel från Länsstyrelsen Västmanland  13334:-

Ackumulerat resultat 3060:50

Kassör Per-Anders Staav
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