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Upplösning av reservkapitalfonden (ändamålsbestämda medel) 
 
BAKGRUND 
Vid årsmötet 2007  
bifölls en motion från en medlem om att inrätta en reservkapitalfond i föreningen. 
Dåvarande styrelsens förslag på regelverk och handlingsplan var som följer: 
- SAIGIT avsätter 7% av medlemsavgiften per fullbetalande medlem och år. 
- Fonden är i första hand avsedda för klubbens oförutsedda utgifter som uppkommit  
  utanför budget pågående verksamhetsår. För att använda pengarna måste styrelsen  
  ha fullt* majoritetsbeslut. 
- Fonden kan även användas till specifikt ändamål inlagd i budget med förankrat  
  årsmötesbeslut, den får då inte belastas mer än till 50 % i dessa fall. 
 
Styrelsens yttrande: 

För att säkerhetsställa föreningens ekonomi vill SAIGIT upprätta en reservkapitalfond.  

Detta känns angeläget inför verksamhetsplanen 2007 och SAIGITs fortsatta verksamhet. 

 
Vid årsmötet 2014  
fick styrelsen i uppdrag att utreda reservkapitalfonden som beslutades vid årsmötet 
2007. I uppdraget ingick att utreda om syftet med avsättningen fortfarande är aktuellt, 
och till årsmötet 2015 presentera förslag på upplösning av fonderingen/alternativa 
användningsområden. 
 
Vid årsmötet 2015 
bifölls följande proposition om ändring av fonden: 
- SAIGIT avsätter 5 % av medlemsavgiften per fullbetalande medlem och år 
- För att använda pengarna måste styrelsen ha fullt* majoritetsbeslut 
- Fonden kan även användas till specifikt ändamål som t ex medlemsvård,   
  domarkonferens, BPH , utbildning av styrelse, rasspecifika frågor. 
- Fonden får inte belastas mer än till 50 % under ett verksamhetsår. 
 
Nuvarande styrelsens kommentarer 
Inte vid något av tillfällena har motiv eller syfte framgått, bara att man önskade  
”säkerställa föreningens ekonomi”.  Vi har inte kunnat hitta årsredovisningen eller 
verksamhetsplanen från årsmötet 2007  för att undersöka om det fanns särskilda 
skäl till den ursprungliga motionen.  
 
I årsredovisningen 2014, som förelåg vid propositionen 2015, uppgick fritt kapital 
till 21.123 kr och reservfonden, som nu kallades ändamålsbestämda medel, till 9.109 kr. 
Detta innebär att fonden redan då innehöll 43% jämfört med fritt kapital.  
 
Motsvarande belopp 31/12 2018 är fritt kapital 20.675 kr, och ändamålsbestämda medel 
12.521 kr, vilket betyder att fonden nu innehåller drygt 60% jämfört med fritt kapital och 
40% av det totala kapitalet. 



Så länge avsättningar till fonden fortsätter kommer allt större andel av kapitalet att bli 
bundet i denna, eftersom det totala kapitalet oftast inte växer. De fasta intäkterna täcker 
knappt de fasta och obligatoriska kostnaderna. Det innebär att det till slut kan saknas 
utrymme att betala dem utan styrelsebeslut med absolut* majoritet – varje gång, något 
som blir ohanterligt. Dessutom ligger övriga tänkbara kostnader rimligen inom eller nära 
de områden som nämns som exempel i punkt 3 i propositionen från 2015. 
 
”Normalt brukar fonderingar ha ett speciellt syfte, som sparande till särskilt ändamål. Det är 
inte vedertaget i icke vinstdrivande ideella föreningar att upprätta en fond som allmän 
avsättning, eftersom kapitalet sällan växer” 
Källa: Ideella föreningar, BL Info 
 
Vi kan inte se något skäl att ha kvar reservfonden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Begreppet ”full majoritet” som använts vid besluten 2007 och 2015 finns inte som  
   definierad majoritetsform.  Vi tolkar det som ”absolut majoritet”. 
   Följande möjligheter finns: 
 
   - Enkel majoritet innebär att ett förslag måste stödjas av mer än hälften av det totala  
     antalet avgivna röster.  
   - Kvalificerad majoritet innebär att ett förslag måste stödjas av mer än hälften av de  
     närvarande röstberättigade.  
   - Absolut majoritet innebär att ett förslag måste stödjas av mer än hälften av det totala  
     antalet möjliga röster. Frånvarande med rösträtt och närvarande som avstår från att  
     rösta räknas in i det totala antalet. 
   - Enhällighet innebär att ett förslag måste stödjas av alla närvarande röstberättigade 
 

  Styrelsens förslag 
  Vi föreslår att reservfonden upplöses i samband med årets balansering av resultatet. 
  Detta ersätter då förslaget om årets avsättning som finns i förvaltningsberättelsen. 
 


