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Intäkter, kostnader och resultat 
Föreningens verksamhetsintäkter uppgick till 58567 kronor där projektbidrag och årliga 
bidrag från Svenska FN-förbundet stod för hela intäkten. Dock betalades 19 834,15kr tillbaka 
av dessa bidrag under verksamhetsårets gång. 
 
Nedan redovisas den planerade budgeten för verksamhetsåret 2019, vilka bidrag som tillkom 
samt vilka utgifter som utfördes. Under många evenemang återanvändes material inköpt inför 
att andra evenemang, därför kommer inte dessa evenemang räknas med. 
 
Från verksamhetsåret 2018 
I budgeten för verksamhetsåret 2019 budgeteras inte betalning av utgifter från 
verksamhetsåret 2018, dock fanns kostnader från verksamhetsåret 2018 från firandet av 
Internationella dagen för mänskliga rättigheter (2018-12-10). Dessa bestod av återbetalning 
av Agenda 2030-bidraget, återbetalning av utlägg för affischer och återbetalning av utlägg för 
marknadsföring på totalt 7407,95 kronor. Återbetalningen av Agenda 2030-bidraget på 
7107,95 kronor skrevs även i 2018:s kassaberättelse. Där gjordes ett misstag eftersom 
överföringen gjordes under kalenderåret 2019. 
 
Från verksamhet 2019 
- Årlig bankuppgift budgeterats till 750 kronor, vilket inte överensstämmer med utfallet av 

utgiften då 754,50 kronor drogs från kontot. 

-  

- Välkomstmässa på Umeå Universitet budgeterats till 500 kronor, detta användes inte då 
föreningen använde sig av material som redan fanns i föreningens förråd. 

-  

- Samiska nationaldagen (2019-02-08) budgeterats till 2500 kronor. Utfallet hamnade 
enbart på 1254 kronor då Amnesty Umeå Universitet stod för uthyrning av lokal. 
Överskottet på 1246 kr överfördes tillbaka till Svenska FN-förbundet. 

-  

- Årsmöte (2019-02-13) budgeterats till 1000 kronor utfallet hamnade på 655 kronor 
(varav 131 kronor i påminnelseavgift).  

-  

- Internationella Kvinnodagen (2019-03-04 till 2019-03-08) budgeterats till 15 500 kronor, 
utfallet för evenemanget hamnade på 11021 kronor. Resterande 2479 kronor överfördes 
tillbaka till Svenska FN-förbundet. 

 

- Internationella dagen för fredsbevarande personal/Veterandagen (2019-10-24) 
budgeterats till 5 500 kronor. Detta evenemang flyttades till FN-dagen men bidraget och 
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projektidén kvarstod. Utfallet hamnade på enbart 2836,72 kronor eftersom det 
bokades en billigare lokal än tänkt. 

-  

- Human Rights Pub (2st) budgeterats till 1 000 kronor utfallet blev 0 kronor då 
föreningen inte utförde evenemangen. 

-  

- FN-dagen budgeterats till 500 kronor men utfallet blev 0 kronor då evenemanget som 
skulle varit under veterandagen blev flyttad till FN-dagen. 

-  

- Terminsavslutning budgeterats till 500 kronor, utfallet blev 0 kronor då föreningen inte 
arrangerade någon terminsavslutning under verksamhetsåret 2019. 

 
Resterande evenemang som resulterade i utgifter 2018 (ej budgeterat) 

- Till Kärnvapen, FN och Sverige - Varför ska Sverige gå med i kärnvapenförbud 
konventionen (2019/05/20-2019/09/05) ansöktes 3500 kronor från Svenska 
FN-förbundets mini projektbidrag. Utfallet blev 3058,8 kronor och resterande 441,2 
kronor överfördes tillbaka till Svenska FN-förbundet 

-  

- Till Informationsbord (2019/09/05-2019/10/07) ansöktes 1200 kronor från Svenska 
FN-förbundets mini projektbidrag. Utfallet blev 1102,8 kronor och 97,2 kronor 
överfördes tillbaka till Svenska FN-förbundet. 

-  

- Till Norrlands första FN-rollspel (2019-10-25-2019-10-26) ansöktes 6000 kronor 
Ambassadörsbidrag från Svenska FN-förbundet via Felicia Sandin och ett mini 
projektbidrag på 6000 kronor. Utfallet för evenemanget blev 7 255,28 kronor. Då 
föreningen ansökt om två bidrag kunde man dela upp kostnaderna. Utfallet för 
ambassadörs bidraget blev 2860,28 kronor och då överfördes 3139,72 kronor tillbaka 
till Svenska FN-förbundet. För mini projekt bidraget blev utfallet 4395 kronor och 
1605 kronor överfördes tillbaka. 

-  

- Till Human rights week (2019/12/09-2019/12/13) ansöktes 13 000 kronor från 
Svenska FN-förbundets mini projektbidrag. Utfallet blev enbart 4540,05 kronor då 
föreningen samarbetade med Utrikespolitiska Föreningen Umeå och Amnesty 
International som stod för uthyrning av lokaler, 8459,95 kronor överfördes tillbaka. 

 
Utgifter som inte är kopplade till evenemang (ej budgeterat) 

● Under året gick avgifterna för vårt plusgirokonto hos Nordea upp till 769,5 kronor.  
● 411 kronor betalningspåminnelse för momsen som ej betalades för lokal vid Umeå 

Universitet under FN-dagen (2019-10-24) 
● 312 kronor för frakt för lånat material av Svenska FN-förbundet. 
● 698 kr för T-shirts från Svenska FN-förbundet. 
● Inför FN:s medlemsmötet (2019-09-18) handlades fika för 93,90 kronor. 
● Fika för årets andra extrainsatta årsmötet (2019-10-14) kostade 190,7 kronor. 
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Balansräkning 
Summa tillgångar jämfört med förra året är ungefär lika. Årets resultat hamnar på 
-1926,45 kronor, jämfört med 2018 som låg på -4364,4 kronor. 
 
Kommentar 
Något som är viktigt att poängtera är att alla utdrag från paypal under verksamhetsåret 2019 
är digital marknadsföring för Facebook-evenemang. 
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