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Ekonomisk berättelse Lärbro IF 2022 

Resultatet för 2022 blev en vinst på 27 206 kr att jämföra mot en vinst på 197 418 kr 2021. Detta 

trots stora investeringar i baracken och belysningen på grusplan.  

Intäkter: Kioskförsäljningen och försäljning av reklamprodukter ökade från 64 392 kr år 2021 till  

130 676 år 2022. Här är försäljningen av kakor och godis en stor inkomstkälla.  

Den stora ökningen är också en effekt av fler antal lag som har kiosk. Storstoppen på Cementa är 

alltjämt våra största enskilda försäljningstillfällen.   

Erhållna bidrag minskade något, från 212 677 år 2021 till 188 035. Räknar man bort det 

investeringsbidrag vi fick för baracken 2021 har dock bidragen ökat. Även de vanliga LOK-stöden och 

aktivitetsstöden ingår i denna post. 

Medlemsintäkterna ökade med 31 % från 29 570 kr till 38 770kr. Spinningen ökade från 9 120 kr år 

2021 som var ett pandemiår till 17 270 kr.  

Försäljningen av lotter, framför allt Bingolottos julkalender ökade från 36 778 kr år 2021 till 57 112 kr 

år 2022. En ökning med 55%. 

Sponsorintäkterna minskade från 72 000 till 64 000 kronor. Inför 2023 har vi dock knutit upp 

sponsoravtal på 75 000 kr.   

Övriga intäkter på 7 000 kr avser fagningen av Hammarsänget.  

 

Utgifter: På utgiftssidan ökade kostnaden för hyra av lokaler och planer från 7 217 kronor år 2021 till  

15 031 kronor. Detta beror på att 2021 var ett pandemiår.   

Inköp av materiel till de olika idrotterna ökade från 11 692 till 38 806 kronor. Här räknas inköp av 

fotbollsmål in som vi sedan har fått bidrag för, vilket gör att materialkostnader ligger på ungefär 

samma nivå som 2021.  

Vi hade ett lägre behov av inköp av idrottskläder 2022. En minskning från 26 598 kr till 5 302. Här har 

vi dock även utnyttjat intjänade krediter hos Intersport. 

Anmälningsavgifterna till olika serier och cuper ökade från 7 500 kr till 16 450 beroende på att vi nu 

har fler lag i seriespel. Vi deltog även i DG-cup i fotboll under hösten.  

Kostnaderna för Forsavallen ökade från 91 548 kronor 2021 till 266 320 kr, främst beroende på 

arbeten med belysning till grusplanen samt markarbeten till baracken.  

 

Domarkostnader för fotboll och innebandy ökade något från 2 246 till 3 053 kr. 

Detaljerad resultatrapport finns bifogad årsberättelsen.  


