
Ekonomisk redovisning av bidrag från FUB

Den 16.01 2013 fick vi 2022,82  EUR = 3946,86 KM  ( 1 EUR =1,9558 KM)

Efter bankavgift fick vi 2021,14 EUR

Pengarna har använts på följande sätt:

Idrottsaktiviteter:

1. Vi deltog i en fotbollsturnering i Sarajevo.Där deltog lag från hela landet 
och vi lyckades  komma på andra plats.

2. Vi deltog i den första rikstävlingen i friidrott som anordnades i Banja 
Luka, Serbiska republiken. Vi vann 2 guld,2 silver och en bronsmedalj.

Vi var där i tre dagar så vi hann umgås med både nya och gamla vänner 
från andra föreningar i landet.

3. Vi hade också en friidrottstävling här i Tuzla där vi vann 3 guld,2 silver 
och 5 brons medaljer.

4. Vi åkte till ett berg som heter Vlasic över en weekend. Det var underbart 
och vi hade mycket roligt i snön.

Till sportaktiviteter använde vi 792 EUR

Material till daglig verksamhet:

Vår dagliga verksamhet fungerar fortfarande till stor glädje för våra medlemmar 
och de föräldrar som är engagerade.

Till denna verksamhet använde vi   245 EUR

Duvangruppens aktiviteter:

Vi har haft tre fester och firat fem gruppmedlemmar som fyllde år.

Vi har tillsammans med våra volontärer  gått till ett cafe´ på stan. Det var trevligt 
för oss alla.

Vi har också varit vid vår saltsjö Panonica och haft en skön dag med bad och 
simning.

Till detta använde vi  584 EUR



Övrigt:

Vi har betalat tre telefonräkningar. Tyvärr hade vi inga andra pengar att använda 
till det och för att föreningen ska fungera måste vi ju ha en fungerande telefon.

Till detta använde vi 141 EUR

Vi kan också med sorg meddela att två av våra medlemmar avlidit. Vi deltog vid 
begravningen och gav dessutom de anhöriga en liten summa pengar.

Till detta använde vi 230 EUR

Sportaktiviteter                      1.550,00 KM  --------------- 792,51 EUR

Bidrag till familjer                     450,00 KM  --------------    230,08 EUR

Duvan aktiviteter                   1.143,50 KM  ---------------  584,67 EUR

Daglig verksamhet                    480.25 KM   ---------------   141,68 EUR

Bankprovision                            43,70 KM  ----------------     22,34 EUR

Återstående  på kontot                  8,45 KM  ---------------        4,32 EUR

TOTALT                              3.953,00 KM                     2021,15 EUR

Tuzla den 25.07.2013                  ordförande i föreningen

                                              ”Majke Hendikepirane Djece” TK Tuzla

                                                        Sajda Arnautovic´


