
Korpen Sundsvall lever än
En resa från osund till sund ekonomi





Utgångsläge juni 2017

 15 000 på kontot

 Skulder till Kronofogden och Skatteverket på ca 140 000

 Skulder till Sundsvalls kommun på ca 120 000

 Skuld till Korpen riks på 45 000

 Skuld till Ernst & Young på 17 000

 Övriga ca 40 000

 Collectum 17 000

 Löneskuld enligt uppgift på ca150 000



Akuta åtgärder

 Få tidigare personal att gå i pension

 Gå från 3 till 2

 Jobba med lön från Norrmejerier fram till augustis slut

 Möte med kommunen

 Möte med SISU Idrottsutbildarna

 Möte med Rikskorpen

 MÅNGA styrelsemöten med en delvis ny styrelse

 Ta bort ett kontor



Fler akuta åtgärder

 Ta bort alla abonnemang som var möjliga ex. leasingavtal, avtal med 

Intrum Justitia och tidning

 Titta över bokningsrutiner där vi förlorade runt 25 000 under 3 månader 

p.g.a. ej avbokade tider

 Titta över rutiner med t.ex. posta brev istället för att använda mail, 

kopieringsrutiner och ta tillbaka bokföring från Ernst & Young.

 Med mera…. 



På längre sikt

 Hitta projekt att starta via SISU, Korpen riks och kommunen

 Få till en betalningsmoral på medlemmar och lag

 Skapa rutiner för att hitta ej betalande medlemmar och lag

 Söka bidrag via kommunen

 Söka TIA medel

 Jobba med projekten själva istället för att arvodera

 Göra en bra hemsida och hålla den uppdaterad

 Se över bidrag för anställda



På längre sikt

 Varken styrelse eller anställda får stå ”för sig själva”

 Fråga alla frågor, besvärliga, obehagliga som lätta

 Tordas ta kontakt med ”samtalspartners” oavsett om det är kommunen, 
SISU, Korpen riks eller externa parter

 Få en aktiv styrelse som ”törs” ställa krav och bidra med insatser

 Kräva och ge öppenhet kring ekonomi

 Budgetera alla aktiviteter, inga förlustaktiviteter

 GE INTE UPP!!!


