Bilaga Frågebatteri
1.

Är du kassör i din förening?
Ja		
Nej

2.

Är du …
Man

3.

Kvinna

Vilket år är du född?
										

4.

Vad av nedanstående stämmer bäst för dig?
Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom
Jag arbetar/har arbetat professionellt med ekonomi, men inte som redovisningsekonom
Jag har ingen professionell erfarenhet av att arbeta med ekonomi

5.

Hur många timmar uppskattar du att du lägger på ditt arbete som kassör en vanlig vecka?
Arbetsinsatsen varierar givetvis sett över året, men föreställ dig en ”vanlig” vecka.
0–2
8–10
21–30
3–5
11–15
31–40
6–8
16–20
Mer än 40

6.

Har du deltagit i någon av följande utbildningar via din förening?
Flera svarsalternativ möjliga
Bokföringsutbildning			
Bokslutsutbildning
Kassörsutbildning				
Revisionsutbildning
Arbetsgivarutbildning			
Styrelseutbildning
Skatteinformationsutbildning
Inget av ovanstående

Nu kommer några frågor som handlar om er förening.
7. Var i Sverige är er förening belägen? Ange det postnummer med siffror, utan mellanslag. Ex: ’12345’ 		
som er förening har sitt kansli
										

8.

9.

Vilka idrottssektioner finns representerade i er förening?
Flera svarsalternativ möjliga
Amerikansk fotboll
Friidrott
Badminton
Frisbee
Bandy
Fäktning
Bangolf
Golf
Baseboll och softboll
Gymnastik
Basket
Gång och vandring
Biljard
Handboll
Bilsport
Handikappsidrott
Bob och rodel
Innebandy
Bordtennis
Ishockey
Boule
Issegling
Bowling
Judo
Boxning
Kanot
Brottning
Karate
Budo och kampsport
Klättring
Bågskytte
Konståkning
Casting
Landhockey
Curling
Motorcykel och snöskoter
Cykel
Mångkamp
Danssport
Orientering
Dart
Racerbåt
Draghundssport
Ridsport
Dragkamp
Rodd
Dövidrott
Rugby
Flygsport
Segling
Fotboll
Simidrott

Skateboard
Skidor
Skidskytte
Skolidrott
Skridsko
Skyttesport
Sportdykning
Squash
Styrkelyft
Taekwondo
Tennis
Triathlon
Tynglyftning
Varpa
Vattenskidor
och wakeboard
Volleyboll
Annan sport

Vad av följande ingår i er förening? Flera svarsalternativ möjliga
Barn- och ungdomsverksamhet
Elitverksamhet på ungdomsnivå
Breddverksamhet på seniornivå
Elitverksamhet på seniornivå

10. Hur många medlemmar har ni i er förening?
1–20
101–200
701–1000
21–50
201–400
1001 eller fler
51–100
401–700
Vet ej
11. Hur stor är föreningens omsättning?
0 – 20 000 kr/år					
20 001 – 50 000 kr/år			
50 001 – 100 000 kr/år			
100 001 – 250 000 kr/år		
250 001 – 500 000 kr/år		

500 001 – 1 000 000 kr/år
1 000 001 – 2 500 000 kr/år
2 500 001 – 5 000 000 kr/år
Mer än 5 000 001 kr/år
Vet ej

12. Finns någon av följande professionella kompetenser representerade i
er styrelse? Flera svarsalternativ möjliga
Redovisningsekonom			
Kommunikatör
Annan typ av ekonom			
Säljare
Jurist					
Företagsledare
Marknadsförare		
Ingen av ovanstående kompetenser
13. Har ni anställda personer i er förening?
A. Inom idrotten (t ex spelare eller tränare)
Ja, heltidsanställda
Nej
Ja, deltidsanställda
Vet ej
B. Inom administration (t ex kanslipersonal)
Ja, heltidsanställda
Nej
Ja, deltidsanställda
Vet ej
14. Ger ni någon form av ersättning till följande för deras arbete i föreningen?
Tränare/ledare			
Funktionärer
Aktiva idrottare
Övrig personal
Styrelsemedlemmar
Ingen får någon ersättning
15. Vilken typ av ersättning ger ni? Flera svarsalternativ möjliga
Pengar			
Produkter
Tjänster			
Vet ej
Annat:
														
														
Nu följer ett par frågor om utmaningar för er förening.
16. Vad upplever du som den största utmaningen för er förening?
																		
															

			

															

			

															

			

															

			

															

			

																		
																		
																		
																		
																		

17. Hur bedömer du följande utmaningar för er idrottsförening?
Svara på en skala 1 = Ingen utmaning alls – 5 = Mycket stor utmaning
			

Rekrytera nya medlemmar

			

Rekrytera ideella tränare/ledare/funktionärer

			

Behålla ungdomar

			

Uppnå sportsliga mål och ambitioner

			

Rekrytera och behålla sponsorer

			

Konkurrensen från privata alternativ till idrottsföreningar

			

Söka stöd och bidrag

Nu följer ett antal frågor om den ekonomiska situationen i er och andra föreningar.
18. Hur bedömer du att den ekonomiska situationen ser ut för följande?
A. Idrottsföreningar i allmänhet
Mycket bra
Ganska dålig
Ganska bra					
Mycket dålig
Varken bra eller dålig			
Vet ej
B. Andra föreningar inom er idrott
Mycket bra
Ganska bra					
Varken bra eller dålig			

Ganska dålig
Mycket dålig
Vet ej

C. Er förening
Mycket bra
Ganska bra					
Varken bra eller dålig			

Ganska dålig
Mycket dålig
Vet ej

19. Ange de tre största inkomstkällorna för er förening? Max tre svarsalternativ
Medlemsavgifter
Sponsring (från företag)
Donationer (från privatpersoner)
Försäljning (i samband med idrottsaktiviter)
Annan försäljning (t.ex. produkter eller lotter)
Stipendier
Utbildningar och kurser
Stöd (kommunalt/statligt)
Anläggningsstöd
Inträden
Tävlingar/cuper
Andra arrangemang
Annat:
															
Vet ej

20. Ange de tre största kostnadsposterna för er förening? Max tre svarsalternativ
Anläggningskostnader (t.ex. plan eller hall)
Kontorskostnader
Övriga lokalkostnader
Idrottsmateriel (t.ex. redskap eller bollar)
Avgifter till förbund
Anmälningsavgifter till serier och cuper
Utbildningar och kurser
Löner
Andra ersättningar
Reklam och sponsorer
Externa tjänster
Annat:
																		
Vet ej
21. Vad är det mest påhittiga ni har gjort för att förbättra er förenings ekonomi?
																		
																		
22. Hur ser kostnads- och intäktsföredelningen mellan barn- och ungdomsverksamhet och
seniorverksamhet ut i er förening?
A. Huvuddelen av intäkterna kommer från ...
Seniorverksamheten			
Lika mycket från båda
Barn- och ungdomsverksamheten
Vet ej
B. Huvuddelen av kostnader kommer från ...
Seniorverksamheten			
Lika mycket från båda
Barn- och ungdomsverksamheten
Vet ej
23. Finns det exempel på när ni har tvingats avstå intäkter till er förening?
Det kan vara av t ex etiska skäl eller av skattetekniska skäl.
Ja, nämligen:
																		
																		
Nej
24. Har ni tvingats göra avkall på föreningens sportsliga framgångar på grund av föreningens ekonomi (t ex
valt att inte avancera en division eller inte delta i tävlingar som aktiva idrottare har kvalificerat sig till)?
Flera gånger					
Aldrig
Någon gång					
Vet ej

25. Varifrån får du information om ekonomiska frågor (t ex lagstiftning eller regelverk) i dag?
Flera svarsalternativ möjliga
RF:s/vårt förbunds hemsida
Nyhetsbrev från RF/vårt förbund
Extern konsult					
Utbildningar
Annan person i föreningen		
Jag söker på internet
Annan person utanför föreningen
Ingenstans
Annat:
																		
26. Hur stor utmaning upplever du att följande är för er föreningen?
A. Bokföring
Mycket stor
Ganska liten
Ganska stor			
Ingen alls
Varken eller			
Vet ej
B. Bidragssökning
Mycket stor
Ganska stor			
Varken eller			

Ganska liten
Ingen alls
Vet ej

C. Budgetering
Mycket stor
Ganska stor			
Varken eller			

Ganska liten
Ingen alls
Vet ej

D. Kvittoredovisning
Mycket stor
Ganska stor			
Varken eller			

Ganska liten
Ingen alls
Vet ej

E. Hantering av lagkassor
Mycket stor
Ganska stor			
Varken eller			

Ganska liten
Ingen alls
Vet ej

F. Hantering av kontanter
Mycket stor
Ganska stor			
Varken eller			

Ganska liten
Ingen alls
Vet ej

Avslutningsvis följer en fråga om ekonomiska gränslandssituationer. Frågan rör inte er förening specifikt
utan handlar om din uppfattning om idrottsföreningar i allmänhet.
27. Bland idrottsföreningar i allmänhet hur vanligt tror du att det är med följande typer av ekonomiska
regelbrott?
Omedvetna regelbrott (regelbrott som begås för att man inte vet hur man borde agera)
Medvetna regelbrott som gagnar föreningen (regelbrott som begås för föreningens bästa)
Medvetna regelbrott som inte gagnar föreningen (regelbrott som begås för privat vinnings skull)

