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Norra Reals Föräldraförening, 802447-2329

Årsredovisning
Styrelsen för Norra Reals Föräldraförening avger härmed årsredovisning för föreningens
verksamhet under räkenskapsåret 1/7-2015 – 30/6-2016, vilket är föreningens 27:e
verksamhetsår efter nystarten 1990.

Förvaltningsberättelse
Som vanligt så var vi på plats när årskurs 1 hade sitt föräldramöte i början av terminen. Vi delade ut
information vid ingången samt förmedlade vårt budskap inne i aulan där vi fick ett par minuter på
scenen för att sprida vår information.
Under hösten skickade vi, via mentorerna, ut en påminnelse till alla föräldrar där vi bad dem betala
årsavgiften till Föräldraföreningen. Det kom in ca 20.000 kronor.
Föräldraföreningen beviljade 3.100 kronor till Cheerleading laget att användas för pompoms och
rosetter.
Föräldraföreningen stödde också Läroverksfejden med pengar. Det är en tävling mellan tre av
innerstadens gymnasium som då tävlar i både kunskap och idrottsgrenar. Norra Real tog hem segern
2016! Vi gav ett bidrag på 12.500 kronor för utveckling av en App som ska användas för tävlingen.
Södra Latin och Kungsholmens gymnasier bidrog med lika mycket.
Bridge- and Chess-klubben har en lång historia på Norra Real. Vi brukar vanligtvis kunna ge ett
bidrag till resor och anmälningsavgifter för de som är aktiva men i år var vi tvungna att säga nej till
följd av vikande intäkter.
Föräldraföreningens studentlunch gick i år av stapeln den 9 juni, och var den 27:e i ordningen.
Skolans matleverantör, Kleins Kitchen, ordnade maten, Föräldraföreningen tillsammans med elever
från årskurs 1 och årskurs 2 dukade och dekorerade i gymnastiksalen och lunchen blev som vanligt
en succé. Utöver alla avgångselever så var c:a 30 lärare närvarande Som tack för hjälpen delades
biobiljetter ut till eleverna som hjälpt till. Totalt serverades lunch till drygt 370 personer och
stämningen var uppsluppen och glad. Det är en enorm förmån att få vara med och ordna detta –
något som fler föräldrar borde få uppleva!
Föräldraföreningen köpte i år in nya pins med Norra Real märket på som sedan delades ut som
avgångsminne för årets årskurs 3. Det är roligt när vi upplever att vi kan vara med och ge litet extra,
då skolan har ansträngd ekonomi!
Föräldraföreningens information på Norra Reals hemsida har under året uppdaterats och förbättrats.
Gå gärna in och titta!
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Styrelsen
Styrelsen hade följande sammansättning vid verksamhetsårets utgång:
Annika Wikström (ordförande)
Ahlam Pairdawood (vice ordförande)
Shahpar Nadem (kassör)
Ann Sjöholm (sekreterare)
Catharina Jönsson (ledamot)
Karin Rehn (ledamot)
Åsa Zsiga (revisor)
Firmatecknare
Föreningens firma har tecknats av Shahpar Nadem
Revisor
Föreningens revisor har varit Åsa Zsiga.
Löner och arvoden
Inga löner eller arvoden har betalats ut.
Medlemmar och avgifter
Avgiften har varit 200 kronor /familj och läsår. Vi har under flera år presenterat oss vid föräldramötet
för årskurs 1 vid början av höstterminen och erbjudit en rabatt på medlemsavgiften om man betalar
för alla tre åren (550 kronor istället för 600 kronor).
Vi i styrelsen är glada och stolta över att så många föräldrar väljer att stödja vår verksamhet på
skolan, men det är svårt att nå ut till föräldrar med info – pappersutskick kostar mycket portopengar
och hemsidan når inte tillräckligt många. Vi har 2016 fått tillstånd av rektorerna att via mentorerna
distribuera information till föräldrarna. En svårighet är att mailadresser till föräldrar i bästa fall fylls i
under föräldramötet i årskurs 1 men därefter inte uppdateras under gymnasietiden om inte en
förälder specifikt meddelar mentorn en ändring av adressen, vilket tyvärr innebär att många
mailadresser är inaktuella och få föräldrar nås av informationen.
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Ekonomisk ställning och resultat
Av efterföljande resultat- och balansräkning framgår föreningens ekonomiska ställning per den 30 juni
2016 samt periodens resultat.
Styrelsen föreslår att årets underskott på 1.207 kronor överföres i ny räkning, vilket innebär att
föreningen har ett positivt eget kapital om 37.478 kronor per 2016-06-30.
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Resultaträkning

2015-07-01

2014-07-01

2013-07-01

2012-07-01

belopp i kr

2016-06-30

2015-06-30

2014-06-30

2013-06-30

Föreningsavgifter

69 950

64 750

70 488

66 800

Summa intäkter

69 950

64 750

70 488

66 800

-43 399

-43 379

-41 056

-41 178

0

-11 404

-8 160

-6 445

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
Studentlunch
Porto och utskick
Pins till avgångselever

-11 250

0

0

0

0

-17 840

0

-17 200

-12 500

-5 600

0

-6 250

0

0

-7 958

0

Bidrag till Norra real Chess club
Bidrag till Läroverksfejden
Bidrag till idrottskläder
Bidrag till skolbal

0

0

-12 000

0

Bidrag till föreläsning

0

-8 900

-5 701

0

-908

-856

-855

-853

0

-899

0

0

Bankkostnader
Kamera, gymnasiearbete
NR bokförening, Ordgruppen

0

-4 051

0

0

Bidrag till Julföreningen Sofie-Gusta

0

-2 500

0

0

Påskgodis

0

-1 097

0

0

-3 100

0

0

0

0

-450

-3 298

-744

-71 157

-96 976

-79 028

-72 670

-1 207

-32 226

-8 540

-5 870

Bidrag till Cheerleadinglaget
Övriga kostnader
Summa rörelsens kostnader
Årets resultat
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2016-06-30

2015-06-30

2014-06-30

2013-06-30

0

0

4 607

9 215

Likvida medel

69 311

70 517

94 686

90 386

Summa omsättningstillgångar

69 311

70 517

99 293

99 601

SUMMA TILLGÅNGAR

69 311

70 517

99 293

99 601

Ackumulerat resultat

38 685

70 911

79 451

85 321

Årets resultat

-1 207

-32 226

-8 540

-5 870

Summa eget kapital

37 478

38 685

70 911

79 451

Förskottsinbetalda medlemsavgifter

31 833

31 832

28 382

20 150

Summa kortfristiga skulder

31 833

31 832

28 382

20 150

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

69 311

70 517

99 293

99 601

Balansräkning
Tillgångar
Omsättningstillgångar
Förutbetalda kostnader
Kassa och bank

Eget kapital & skulder
Eget kapital

Kortfristiga skulder
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Underskrifter

Stockholm 2016-08-30

Annika Wikström

Ahlam Pairdawood

Shahpar Nadem

Ann Sjöholm

Catharina Jönsson

Karin Rehn

Stockholm 2016-09-20

Åsa Zsiga
Revisor
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