Lilla Björknäs Villaägareförening (814000-6407)

Bud på arbete åt föreningen åt Lilla Björknäs Villaägareförening 2021/2022
Föreningen har tidigare haft flera externa bolag som skött redovisning och sommarvattnet. De
medlemmar som vill lägga bud på dessa arbeten under kommande verksamhetsår är välkomna
att göra detta då vi hellre ser att kunnandet stannar inom föreningen. Budet skall i så fall skickas
in till styrelsen senast 2 dagar innan årsstämman den 19 maj. Budet skall innehålla en
kompetensbeskrivning samt referenser. Budet skall vara lika med eller lägre än den kostnad
som föreningen är villig att betala, se nedan. Lägsta pris vinner givet att budgivaren har den
kompetens som krävs. Bud kan läggas när som helst under året.
Styrelsen bestämmer enväldigt om sökande har den kompetens som krävs och beslutet kan inte
överklagas. Styrelsen skall ha rätt säga upp kontraktet med en månads varsel, och då betala
ersättning pro rata den tid som förflutit sedan kontraktet tecknats som del av årets
arbetsmånader.
1. Bud på redovisning.
Bud på redovisning skall omfatta underhåll av medlemsinformation, fakturering och
kundreskontra, bokföring, bokslut, årsredovisning, deklaration, lön och
arvodesberäkningar.
Arbete uppskattas ta ca 80 timmars arbetstid i anspråk för en erfaren person och får
maximalt kosta 34.000 kr inklusive moms. Faktura betalas i December. Alternativt kan
föreningen betala ut detta som lön i December och då skall 34’000 täcka skatter och
arbetsgivaravgifter. Detta motsvarar en bruttolön på 25’870 kr.
Föreningens redovsiningssystem i Fortnox skall användas för ändamålet.
Kommer inget passande bud in kommer valda representanter i styrelsen antingen ta
hand om uppdraget själva mot ovanstående ersättning, eller om kompetens saknas lägga
ut uppdraget på en bokföringsbyrå.
2. Bud på hantering av sommarvatten
Bud på hanteringen av sommarvatten skall omfatta ihop-montering och uppstart av
sommarvatten till Valborg, kontinuerligt underhåll och luftning av vattennätet under
sommaren, samt stängning och isärtagning av nätet på hösten. Reparation och service av
pumparna ingår ej. Material köps in av föreningen.
Arbetet uppskattas ta ca 60 timmars arbetstid i anspråk för en erfaren person och får
maximalt kosta 34’000 kr inklusive moms om det faktureras. Fakturan betalas i
December. Alternativt kan föreningen betala ut detta som lön i December och då skall
34’000 kr även täcka skatter och arbetsgivaravgifter. Detta motsvarar en bruttolön på
25’870 kr.
Föreningens pumpbod med utrustning får användas för ändamålet.
Styrelsens medlemmar hjälper till med en arbetsdag om 6 timmar på våren och en
arbetsdag om 6 timmar på hösten vid uppstart respektive stängning av nätet. Detta ingår
i styrelsens normala arvode.
Kommer inget passande bud in kommer valda representanter i styrelsen antingen ta
hand om uppdraget själva mot ovanstående ersättning, eller om kompetens saknas lägga
ut uppdraget på en extern part.

