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Intäkter, kostnader och resultat 
Föreningens verksamhetsintäkter uppgick till 45 500 kronor där projektbidrag och årliga 
bidrag från Svenska FN-förbundet stod för hela intäkten. Dock betalades 13 633,23 kronor 
tillbaka av dessa bidrag under verksamhetsårets gång. Svenska FN-förbundet betalade 
ytterligare 4 000 kronor i grundbidrag (2020/04/03) och 989 kronor i medlemsavgift från 
tidigare verksamhetsår (2020/03/02) samt 4 000 kronor i medlemsavgift detta år 
(2020/07/06). De totala inbetalningarna blev 54 590,85 kronor, samt totala utbetalningar 53 
373,18 kronor.  
 
Nedan redovisas den planerade budgeten för verksamhetsåret 2020, 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 2019 
I budgeten för verksamhetsåret 2020 budgeteras utgifter från verksamhetsåret 2019 från 
Human rights week. Dessa bestod av återbetalning av utlägg för affischer och återbetalning 
av utlägg för marknadsföring på totalt 844,05 kronor. 
 
 
Från verksamhetsåret 2020 
Inom budget:  
- Årlig bankuppgift (2020/01/07) budgeterats till 950 kronor, vilket överensstämmer med 

utfallet av utgiften då 950 kronor drogs från kontot. 

-  

- Välkomstmässa på Umeå Universitet, vårtermin (2020/01/22) budgeterats till 300 kronor 
och utfallet hamnade på 200,7 kronor. 
 

-  

- Årsmöte (2020/02/10) budgeterats till 1200 kronor och utfallet hamnade på 803,85 
kronor. 

 
- Internationella Kvinnodagen (2020/03/06-2020/03/13) budgeterats till 30 000 kronor, 

och beviljades bidrag för samma summa. Utfallet för evenemanget hamnade på 29 
376,74 kronor. Resterande 623,26 kronor överfördes tillbaka till Svenska FN-förbundet. 

 
-  

- Human Rights Pub budgeterats till 1 000 kronor utfallet blev 0 kronor då föreningen inte 
utförde evenemanget. 
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- Sommaravslutning (2020/05/30) budgeterats till 2 000 kronor, utfallet för 

avslutningen hamnade på 197,80 kronor.  
 

-  

- Välkomstmässa på Umeå Universitet, hösttermin budgeterats till 300 kronor, utfallet blev 
0 kronor då evenemanget ställts in av Umeå Universitet på grund av coronapandemin. 

 
- FN-dagen budgeterats till 500 kronor, men detta användes inte då föreningen använde sig 

av material som redan fanns i föreningens förråd. Utfaller blev därför 0 kronor. 
 

- Human rights week (2020/12/07-2020/12/11)  budgeterats till 5 000 kronor. Utfallet blev 
0 kronor då evemanget utfördes digitalt till följd av coronapandemin. 

 
- Terminsavslutning HT/Vinteravslutning (2020/12/13) budgeterats till 3 000 kronor och 

beviljades på ett projektbidrag på 3 000 kronor. Utfallet blev 268,03 kronor. Resterande 
2731,97 kronor överfördes tillbaka till Svenska FN-förbundet. 

 
 
Evenamang som söktes mini projektbidrag för:  

- Till evenamanget Panelsamtal med Umeås kommunfullmäktige (2020/10/14) ansöktes 
4 500 kronor i mini projektbidrag. Utgifterna till evenamanget hamnade på 2 222 
kronor. Resterande 2 278 kronor överfördes tillbaka till Svenska FN-förbundet 

. 
- Föreningen sökte mini projektbidrag på 3 400 kr till ett evemang som blev kallad 

Pärling av armband till barn i Etiopien i, koppling till Human rights week, men på 
grund av de skärpta restriktionerna som kom på grund av coronapandemin ställdes 
evemanget in. Utgifterna hamnade därmed på 0 kronor och allt överfördes tillbaka till 
Svenska FN-förbundet. 

 
- Föreläsning om globala målen - vad kan du som privatperson göra? är ett evemang 

som föreningen ansökte 4 600 kronor från mini projektbidrag potten för. Evemanget 
kunde inte arrangeras på grund av restriktionerna som tillkom till följd av 
coronapandemin. Utgifterna hamnade därmed på 0 kronor och hela bidraget 
överfördes tillbaka till Svenska FN-förbundet. 
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Utgifter utanför budget som inte är kopplade till evenemang: 

● Då föreningen inte förväntade sig ett behov av extrainsatt årsmöte tillkom det utgifter 
till detta utanför budget. Utgifterna för höstens extrainsatta årsmöte inkl. rekrytering 
(2020/09/05-30) hamnade på 1 274,93 kronor.  

● Styrelsen såg under hösten ett behov av en kick-off för att bevara medlemmar och 
rekrytera till det extrainsatta årsmötet. Kick-off på Prison Island (2020/09/25) 
hamnade på 2 700 kronor. 

● Material till förrådet hamnade på 200 kronor från Clas Ohlson (2020/05/20).  
● En oväntad Betalningspåminnelse av Arkiv Västerbotten (2020/09/04) hamnade på 

300 kronor. Styrelsen visste inte att föreningen fanns i Västerbottens arkiv och hade 
därmed inte budgeterat för detta. 

● Det blev en miss och Maja Holm råkade få två överföringar för fikat till årsmötet i 
februari (2020/03/16) samt (2020/09/22). Detta åtgärdades enkelt av att Emelie 
Alaviitala överförde tillbaka pengarna till föreningens bankkonto via Maja 
(2020/12/04) och påverkade inte resultatet. 

● Det blev ytterligare en miss när den sittande kassör under våren avgick plötsligt och 
ordförande fick ta över ansvaret. Den summa på 200 kronor som lades för utskrifter 
till Women’s rights week överfördes till Felicia Sandin två gånger. Första 
utbetalningen skedde 16 mars av sittande kassör Linnea Johansson och när hon avgått 
råkade Felicia Sandin överföra ytterligare 200 kronor 14 april. Problemet åtgärdades 
genom att Felicia Sandin 29 januari följande år överförde summan tillbaka. Då 
återbetalning skedde 2021 kommer den redovisas under verksamhetsåret 2021. 

 
 
Balansräkning 
Summa tillgångar jämfört med förra året är hamnade på ett överskott. Årets resultat hamnar 
på 1 217,67 kronor, jämfört med 2019 som låg på -1 926,45  kronor och 2018 som låg på -4 
364,40 kronor. Ingående balans låg på 14 899,25 kronor, och det utgående balansen landade 
på 16 116,92 kronor.  
 
 
Kommentar 
Något som är viktigt att poängtera är att alla utdrag från paypal under verksamhetsåret 2020 
är för digital marknadsföring för Facebook-evenemang och Instagram-annonser. 
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Underskrifter kassaberättelse 2020 
 

 
 

_________________________________ 
Felicia Sandin, Ordförande  
 

  
 

_________________________________ 
Emelie Alaviitala, Kassör 
 

  
 

_________________________________ 
Adrian Lundkvist, Styrelseledamot 

 
 

  
 

_________________________________ 

Erica Persson,  Styrelseledamot 
 

  
 

_________________________________ 
Amanda Johansson,  Styrelseledamot 
 

  
 

_________________________________ 
Evelina Rundqvist, Styrelseledamot 

_________________________________ 
Doline Niyomufasha, Styrelseledamot 

 

_________________________________ 
Jessica Lidberg, Ungdomsansvarig och Styrelseledamot 

 

_________________________________ 
Vera Hemstadius, Styrelseledamot 

 

_________________________________ 
Emma Bruinewoud, Styrelseledamot 

 

_________________________________ 
David Gren, Styrelseledamot 

 

_________________________________ 
Joakim Bourdette, Styrelseledamot 
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