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Intäkter, kostnader och resultat
Föreningens verksamhetsintäkter uppgick till 39 400 kronor där projektbidrag och årliga
bidrag från Svenska FN-förbundet stod för hela intäkten. Dock betalades 26 832,5 kronor
tillbaka av dessa bidrag under verksamhetsårets gång. Svenska FN-förbundet betalade
ytterligare 5 400 kronor i medlemsavgift detta år. Den totala inkomsten blev 44 800 kronor.

Nedan redovisas den planerade budgeten för verksamhetsåret 2021, 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 2020
I resultatet för verksamhetsåret 2021 ingår en korrigering från verksamhetsåret 2020 i form
av en inbetalning av Felicia Sandin. Korrigeringen är för utskriftspapper och uppgår till 200
kronor.

Från verksamhetsåret 2021
Inom budget:
- Årlig bankuppgift (2021/01/07) budgeterats till 950 kronor, vilket överensstämmer med

utfallet av utgiften då 950 kronor drogs från kontot.
-

- Kick-off, vårtermin (2021/01/18) budgeterats till 0 kronor och utfallet hamnade på 0
kronor då den skedde digitalt.

-

- Årsmöte (2021/02/21) budgeterats till 0 kronor och utfallet hamnade på 0 kronor då den
skedde digitalt.

- Internationella Kvinnodagen (2021/03/08) budgeterats till 500 kronor. På grund av
rådande omständigheter bestämde sig styrelsen för att återkalla ansökan av
projektbidraget. Utfallet hamnade på 0 kronor.

- Styrelsens kick-off (2021/03/14) budgeterats till 0 kronor och utfallet hamnade på 87,7
kronor. Det slutna evenemanget hölls efter årsmötet för att lära känna den nya styrelsen
samtidigt som sammankomsten gjordes på ett pandemi-säkert sätt.
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- Sommaravslutning (2021/06/05) budgeterats till 2 000 kronor, men blev avslaget.
Sommaravslutning med styrelsen samt införskaffande av material till hösten blev
totalt 219,7 kronor, varav 164,8 kronor är fika och 54,9 kronor är material.
Styrelsemedlemmarna träffades utomhus och fikade på ett pandemi-säkert sätt.

-

- Välkomstmässa på Umeå Universitet, hösttermin (2021/08/29) budgeterats till 300
kronor, utfallet blev 397,9 kronor.

- Kick- off hösttermin, (2021/10/03) budgeteras till 3000 kronor, men blev avslaget.
Evenemangets utfall blev 300 kronor. Såväl medlemmar som icke-medlemmar blev
inbjudna att spela Molinders Stadsspel i Umeå tillsammans med styrelsen.

- Extrainsatt årsmöte hösten, (2021/10/11) budgeteras till 2 300 kronor och skulle täcka
marknadsföring, lokal och material. Projektbidraget blev avslaget. Utfallet blev 0 kronor
då vi kunde använda det fika som blivit över från tidigare evenemang.

- FN-dagen (2021/10/24) budgeteras och godkändes projektbidrag på 6000 kronor. Utfallet
blev 4 657,15 kronor. Resterande 1342,85 kr återfördes till Svenska FN-förbundet.

- Workshop on Responsibility to Protect, (2021/11/22). På grund av rådande pandemi och
det nya bidragstaket blev detta det enda evenemanget med temat Fred och Säkerhet som
fick utgifter. För evenemang med temat Fred och Säkerhet sökte vi bidrag på 30 000
kronor. Det beviljade bidraget uppgick till 8000 kronor. Utfallet blev 487,15 kronor och
resterande 7 512,85 kronor återinfördes till Svenska FN-förbundet.

- Human rights week (2021/12/06-2021/12/10) budgeterats till 20 000 kronor, varav 18
000 blev beviljat. Utfallet blev 94,9 kronor på grund av det nya bidragstaket för tillåtna
utgifter för föreläsare. Två av de evenemang som planerats under veckan blev inställd.
Föreläsning om mänskliga rättigheter under fredsinsatser uteblev på grund av att den
inbokade föreläsaren var hemma med av vård av barn. Human rights pub blev inställt på
grund av brist av lokal. Resterande 17 905,10 kronor återinfördes till Svenska
FN-förbundet.

- Human Rights Pub budgeterats till 1 000 kronor utfallet blev 0 kronor då föreningen inte
utförde evenemanget.

- Terminsavslutning HT/Vinteravslutning (2021/12/13) budgeterats till 4000 kronor.
Projektbidraget blev dock avslaget. Eventet uppgick till en kostnad av 82,85 kronor.
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Evenamang som söktes mini projektbidrag för:
- Föreningen har genomfört evenemang utanför de budgeterade men dessa har

utförts på zoom och uppgår därmed till 0 kronor.

Utgifter utanför budget som inte är kopplade till evenemang:
● Photoshop (2021/05/11) budgeteras och godkändes projektbidrag på 2 400 kronor.

Utfallet blev 2 328,3 kronor och resterande 71,7 kronor återfördes till Svenska
FN-förbundet.

● Marknadsföring och rekrytering uppgick till 4 540 kronor. För pengarna
införskaffades tygkassar till nya medlemmar samt infoblad.

● Föreningen ansökte om bidrag på 6 500 kronor till en Fika-pott för styrelse- och
medlemsmöten samt vid rekrytering. Ansökan blev avslagen. Fikakostnaderna under
året uppgick till 276,86 kronor. Kostnaderna kunde hållas relativt låga då fika som
införskaffats i samband med andra evenemang ofta blev över.

● Pengar för utskrifter som inte var kopplade till evenemang uppgick till 100 kronor.
● Under året gick avgifterna för föreningens plusgirokonto hos Nordea upp till 955,1

kronor.

Balansräkning
Summa tillgångar jämfört med förra året är ungefär lika. Årets resultat hamnar på 3 908,35
kronor, jämfört med 2020 som låg på 1 217,67  kronor och 2019 som låg på -1 926,45 kronor.
Ingående balans låg på 45 087,7 kronor, och det utgående balansen landade på 41 179,35
kronor.

Kommentar
Något som är viktigt att poängtera är att alla utdrag från paypal under verksamhetsåret 2021
är för digital marknadsföring för Facebook-evenemang och Instagram-annonser. Det finns en
skillnad i ingående balans på 87,7 kronor från rubriken “Intäkter, kostnader och resultat” och
“Balansräkning”. Detta beror på att det finns en utgift på 87,7 kronor som studsade tillbaka
till föreningens konto. Denna utgift löstes internt.
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