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1. Rutiner och regler fiir frivilliga kapitaltillskott

2. Bakgrund
Föreningens stadgar möjliggör fiir medlemmama att göra frivilliga kapitaltillskott. Detta
har hittills (2018) utnyttjats av tre medlemmar.

3. Konsekvenser
Faktureringen av samtliga medlemmar delas upp i två poster, Kapital och Drift.

Med "Kapital" menas hiir ftireningens räntekostnader samt amortering (amortering iir
dock inte en bokfiiringsmåissig kostnad). Med "Drift'menas ftirdelrringen av fiireningens
övriga kostnader, inklusive avsl«ivning och stadgemåissig avsättning till Underhållsfond
(sistniimnda ej kostnad).

De som betalar bort en andel av öreningens skuld (frivilligt kapitaltillskott) deltar diiref-
ter bara med en proportionell del av ftireningens riinta och amortering.

Den som betalar hela sin del av ftireningens skuld betalar endast drifukostnad.

Vid eventuell nyupplaning ftir finansiering av fiireningens investeringar deltar alla med-
lemmar med respektive driflkostnadsandel.

Budgetmåissigt (likviditetsmiissigt) görs beriikningar av såväl "Kapital" som "Drift" vat-
vid dock driftskostnaderna minskas med ett belopp som motsvarm beråiknad amortering,
vilket i stälet läggs på "Kapital", helt i enlighet med definitionen ovan. Eftersom "frivil-
ligbetalarna" helt eller delvis betalat av sin del foreningens lån justeras deras andel i "Ka-
pitäI" ner proportionellt; de som betalt hela sin skulddel betalar således ingen kapital-
kostnad. På detta sätt kompenseras frivilligbetalarna via driftskostnaderna fiir att ftire-
ningens medel anvåinds fiir amogtering.

Om över- eller underskott gentemot budgeterade och uttagna månadsavgifter uppstår un-
der löpande debiteringsperiod (årsvis) till frljd av riinteiindring eller ökad/minskad amor-
tering skall justering göras under niistkommande år.

Intern bokftiring av budget och uppftiljning sker av diirtill utsedd person i styrelsen.

Detta åir interna regler som inte berör ftireningens externa bolcftiring. I den senare bokftirs
givetvis på året belöpande riintor och amorteringar enligt sedvanliga bokftiringsregler.

Allmåint gäller i övrigt, ftir att siikerstiilla rättvisa mellan alla medlemmar, ftiljande:
* Ett överskott på fiireningens Drift & underhåIl fär inte anviinda ftir att tÄckakapital-
kostnader.
* Ett överskott på kapitalkostnader fir inte anviindas frr att tiicka driftskostnader.
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4. Rutiner.
. Styrelsen såinder årligen ut ftirftågan om intresse till samtliga medlemmar som

har låneandelar i ftireningens lån kvar att avbetala på i september månad.
r Inbetalning kan ske i poster om 100 000: - eller Slutbetalning av den individu-

ella kapitalandelen.
o Bindande avtal tecknas under oktober månad.
. Styrelsen skall ha tillgang till medlen senast 15/12 g?illande år.
o Allt individuellt kapitaltillskott skall uteslutande anvåindas ftir amortering av

ftireningens lån.

Ordftirande:
Kari Juslin
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