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Årets budget skiljer sig inte nämnvärt i jämförelse med 2014 års budget förutom på ett par 

poster. Om vi börjar att titta på intäkterna så baseras dessa på medlemsavgift, 

ombudskostnader samt statsbidrag som är oförändrat i år. Fodringarna avser ej betalda 

ombudskostnader och medlemsavgifter. 

 

  



 

Vidare rör vi oss till utgifterna. Administration är vår näst största budgetpost där majoriteten 

av utgifterna hamnar i lönen till administratören samt de sociala avgifterna,  revisionen och 

ekonomiprogrammet MyBusiness. Detta är vitala utgifter för att vi ens ska kunna få 

verksamheten att fungera då b.la. statsbidragsansökan tar enorm tid och styrelsen är inte 

arvoderad. Skillnaden detta år är att posterna postbefodran, räntekostnader och övrigt har ökat 

marginellt medans kontorsmatieral, medlemsavgifter, utbildning administratör minskats. I 

förra budgeten låg lönen och sociala avgifter på samma post vilket har separerats för lättare 

bokföring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter 

Medlemsavgift

Ombudskostnader

Statsbidrag

Fodringar



De tre återstående budgetposterna är styrelsens kostnader, de två stormötena samt den lokala 

verksamheten. Styrelsens kostnader har minskat från föregående år då posten möteslokal är 

nollad, p.g.a att det inte finns behov att hyra en lokal längre (istället använder vi oss av 

antingen kansliets lokaler i Uppsala eller på universiteten i medlemmarnas hemorter). 

Dessutom har resekostnaderna minskat för 2015 då ordförande och kassören inte åker på turné 

detta år.  

Stormötets kostnader har ökat i och med att Göteborgsmötet 2014 och Örebromötet 2013 låg 

över lagd budget. Dessutom har eventkooardinatörens lön och sociala avgifter separerats p.g.a 

bokföringsskäl.  

Den lokala verksamheten är helt oförändrad i detta förslag: föreningsbidraget ligger på samma 

nivå samt repotage och utbildningsbidraget.  

 



  

Detta ger oss ett förväntat resultat på 65 231 kr som kommer att återinvesteras i 

verksamheten. Värt att notera är att tidigare års budgetar har haft ett budgetmål på 130 000 kr. 

Utgifter 

Administration

Styrelse

Stormöte

Lokal verksamhet


