Förslag till fördelning av tillgångar
Fördelning av eget kapital
Utgångspunkten i förslaget om hur det egna kapitalet ska fördelas är föreningens utgående balans
per 2015-12-31. Sektionerna har lämnat förslag på budget för 2016 som har fastställts av
huvudstyrelsen. När den slutliga uppdelningen av det egna kapitalet görs blir det slutliga beloppet
fördelningen per 2015-12-31 plus sektionens upparbetade resultat fram till genomförandet.
Piteå IF hade 2015-12-31 ett eget kapital om 3 601 619 kr. Ett första förslag på uppdelning har
utarbetats av huvudstyrelsen.

Startvärde 1 jan 2016

Alliansföreningen
115 799 kr

Startvärde 1 jan 2016

Ungdomsfotboll
Herrfotboll
1 775 820 kr
1 060 000 kr

PIF Allians
115 799 kr

Damfotboll
400 000 kr

Orientering
100 000 kr

PIF Fotboll PIF Damfotboll PIF Orientering
2 835 820 kr
400 000 kr
100 000 kr

Friidrott
150 000 kr

PIF Friidrott
150 000 kr

Summa
3 601 619 kr

Summa
3 601 619 kr

I PIF Fotboll ingår ungdomslagens lagkassor med 435 820 kr (saldo per bokslutet 2015) och
Nordlunda med 900 000 kr.

Aktiviteter vid uppdelning av en flersektionsförening
Om årsmötet beslutar bifalla styrelsens förslag så fullföljs arbetet med ombildning av föreningen till
alliansförening. För slutförandet av ombildningen ska följande aktiviteter genomföras:
Per den 1 december:







Ägandet av den egendom (idrottsutrustning mm) föreningen har och som disponeras av
respektive sektioner överförs till respektive förening
Kontrakt med fotbollsspelare förs över till PIF Damfotboll resp. PIF Fotboll
Övriga avtalsöverföringar från alliansföreningen till specialföreningarna genomförs.
Piteå Summergames: Piteå IF äger idag 60% av Piteå Summergames och detta
ägandeförhållande fördelas ut via samarbetsavtal mellan alliansföreningen, PIF damfotboll
och PIF Fotboll.
Noliaparkeringen: Avtalet fördelas på samtliga specialföreningar via samarbetsavtal.

När preliminärt periodresultatet för november är tillgängligt (ca 15 december):


70% av kapitalet baserat på november-resultatet transfereras till specialföreningarna. Om PIF
Damfotboll ännu inte har lyckats täcka sin ackumulerade förlust genom externa lån revideras
reversen mellan PIF Damfotboll och Piteå IF Alliansförening till beloppet baserat på det
preliminär november-resultatet. Transferering till specialföreningarna sker då till den nivå att
alliansföreningen behåller 100 % av det beräknade slutliga egna kapitalet.

När definitivt periodresultat för november är tillgängligt (ca 1 februari)



90% av kapitalet transfereras till specialföreningarna. Om PIF Damfotboll ännu inte har
lyckats täcka sin ackumulerade förlust genom externa lån revideras reversen mellan PIF
Damfotboll och Piteå IF Alliansförening till beloppet baserat på det definitiva novemberresultatet. Transferering till medlemsföreningarna sker då till den nivå att alliansföreningen
behåller 95 % av det beräknade slutliga egna kapitalet.

När bokslutet fastställts av ordinarie årsmöte


100% av kapitalet transfereras till specialföreningarna. Om PIF Damfotboll ännu inte har
lyckats täcka sin ackumulerade förlust genom externa lån revideras reversen mellan PIF
Damfotboll och Piteå IF Alliansförening till beloppet baserat på bokslutet. Transferering till
medlemsföreningarna sker då till den nivå att alliansföreningen behåller 90 % av det
beräknade slutliga egna kapitalet.

Överföring av tillgångar och avtal
Piteå IF Friidrott
Vid ombildning till egen specialförening inom Piteå IF alliansförening kommer Friidrotten att ta med
sig friidrottsredskap och övrig utrustning som de använt som sektion inom Piteå IF.
Friidrotten inom Piteå IF tränar och tävlar på Skoogs Arena där man har ett sponsoravtal med Piteå
Kommun under tiden 2014-07-01 - 2018-12-31 med möjlighet att förlänga avtalet t.o.m 2022-1231. Sponsorn ska under avtalstiden betala 100.000 kr per år till Piteå Kommun. Dessa pengar ska
fördelas bland idrottsföreningarna där Piteå IF Friidrott får 75.000 kr. Piteå IF Friidrott har även ett
nyttjanderättsavtal upprättat med Piteå Kommun som ger fri nyttjanderätt till friidrottsinventarier
som införskaffats till Friidrottshallen fram t.o.m 2024-11-30. Avtalet är idag med Piteå IF men ska
omförhandlas till att gälla Piteå IF Friidrott alliansförening.
Övriga avtal tecknade i Piteå IF:s namn för Friidrottssektionen och som gäller 2017 och framöver
ska omförhandlas till att gälla mot Piteå IF Friidrott




Avtal med Folksam Gruppförsäkring
Avtal med Svenska Friidrottsförbundet
Ev. fleråriga sponsoravtal

Ytterligare avtal kan tillkomma.

Piteå IF Orientering
Vid ombildandet till egen specialförening inom Piteå IF alliansförening kommer Orienteringen att ta
med sig all orienteringsrelaterad och övrig utrustning som de använt som sektion inom Piteå IF.
Övriga avtal tecknade i Piteå IF:s namn för Orienteringssektionen och som gäller 2017 och framöver
ska omförhandlas till att gälla mot Piteå IF Orientering.



Avtal med Svenska Orienteringsförbundet Försäkring i Folksam
Avtal med Svenska Orienteringsförbundet

Ytterligare avtal kan tillkomma-

Piteå IF Damfotboll
Vid ombildning till egen specialförening inom Piteå IF alliansförening kommer Piteå Damfotboll ta
med sig den fotbollsutrustning och övriga inventarier som de använt som sektion inom Piteå IF.
Följande avtal ska skrivas över till Piteå IF Damfotboll Alliansförening













Spelar- samt tränaravtal och personalavtal
Pensionsförsäkringsavtal spelare, tränare, personal
Försäkringar för spelare, försäkringsbolag Folksam
Avtal gällande hyra av omklädningsrum, förråd, ledarrum på LF Arena
Ev. befintligt rum på Folkets hus för kansli
Reseförsäkring Europeiska
Avtal med Sparbanken Nord, konton, bankgiro och swishnummer
Avtal med sponsorer som gäller under 2017 och framåt
Avtal med SAS m.fl reseföretag
Avtal med Föreningsservice, Ekonomi, Löner
Avtal med Svensk Fotboll EFD
del i tvättmaskin och torktumlare på LF (delas med Herr) Anläggningstillgång

Ytterligare avtal kan tillkomma.

Piteå IF Fotbollsförening
Vid ombildning till egen specialförening inom Piteå IF alliansförening kommer Piteå IF Fotboll,
omfattande herr- och ungdomsfotboll, ta med sig den fotbollsutrustning och övriga inventarier som
de använt som sektioner inom Piteå IF. De kommer även ta ansvaret för Nordlunda IP inkl alla
byggnader, utrustning och fordon.
Följande ska skrivas över till Piteå IF Fotboll Alliansförening














Spelar- samt tränaravtal
Avtal gällande Hyra av omklädningsrum, förråd, ledarrum på LF Arena
Ev. befintligt rum på Folkets hus för kansli
Försäkringar för spelare. Div 2 + ungdomsspelare
Försäkringar fordon
Avtal med Sparbanken Nord, konton, bankgiro och swishnummer
Avtal med sponsorer som gäller under 2017 och framåt
Avtal med SAS m.fl reseföretag
Avtal med Föreningsservice, Ekonomi, Löner
Avtal med Svensk Fotboll, NFF
Avtal med Sportadmin
Ev Pensionsförsäkringsavtal spelare, tränare, personal
del i tvättmaskin och torktumlare på LF (delas med Dam) Anläggningstillgång

Ytterligare avtal kan tillkomma.

Förslag till beslut
Huvudstyrelsen föreslår det extra årsmötet att fatta beslut om att:




Det egna kapitalet överförs till specialföreningarna enligt förslag
Övriga tillgångar överförs till specialföreningarna enligt förslag
Avtal överförs till specialföreningarna enligt förslag

Piteå 2016-11-20
Huvudstyrelsen i Piteå IF

