Förklaring till kostnaderna 2017
Lokalhyra, expedition. Socialdemokraterna hyr ett kontorsrum samt har tillgång till flera mindre
rum som används vid olika möten som till exempel styrelsemöten, medlemsmöten och andra
möten för de 13 s-föreningar som finns i Motala Kommun.
Lokalhyra möten. Denna kostnad är för medlemsmöten som S hyr ibland annat Föreningarnas
hus i Motala. Det är medlemsmöten för alla medlemmar och årsmöte för S.
Administration. Sammantaget för postema kuvert och liknande, telefon, datakommunikation,
porto, expeditionskostnader (som är kopiering).
Årsmöte, representantskap. Kostnader för årsmöte med lokalhyra, fika och annons för
årsmötet.
Tidningar facklitteratur är abonnemang för M V T och Aktuellt i Politiken som finns att läsa för
medlemmarna på expeditionen.
Personalkostnader. Sedan 2011 har vi haft en person anställd på expeditionen som servar vår
450 medlemmar i 13 s-föreningar. Han har även hand om all administration i föreningen.
Under en lång tid har vi under mellan valen alltid avsatt pengar för valåret och så gjorde vi även
2017 med 100.000 kronor.
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Till kommunfullmäktige i Motala kommun
Redovisning av användningen av kommunalt partistöd i Motala kommun.
Tidsperiod 1 januari - 31 december 2017
Socialdemokraterna i Motala
Erhållet belopp, 658.267 kronor
Använt belopp 658.809 kronor
Överföringar till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen och vilka
motprestationer som i så fall har erhållits.
Inga överföringar till andra delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen har
gjorts under den efterfrågade tidsperioden.
Övrig användning av partistödet enligt följande redovisning.
summa
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Lokalhyra expedition
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lokalhyra möten
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löneskatt personal
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avsättning valet 2018
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100000
28682

utåtriktad verksamhet
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Försäkringar medlemmar
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reskostnader

1251
summa

658809

Till kommunfullmäktige Motala kommun.

Undertecknade revisorer har granskat Motala Socialdemokratiska Arbetarekommuns redovisning av
användningen av kommunalt partistöd i Motala kommun för tidsperioden den 1 januari - 31
december 2017. Vi har tagit del av utdrag från bank, huvudbok och resultat/balansrapporter och har
funnit att det överensstämmer med den redovisning om användandet av erhållna medel av
kommunalt partistöd som redovisats av Motala Socialdemokratiska Arbetarekommun.

Motala juni månad 2018

Ragnhild Wärn
Av Socialdemokraterna i Motala utsedda revisorer.

