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Svenska FN-förbundets riktlinjer för kapital och finansiering 

 

Finansiering 

FN-förbundets största finansieringskällor är statliga bidrag i form av organisationsstöd, program- och 

projektanslag. Förbundet har som riktlinje att bibehålla och vid behov utöka dessa anslag i samklang 

med organisationens antagna mål. Möjlighet finns till andra finansieringskällor som t ex från 

organisationer om organisationens inriktning är i överensstämmelse med FN-förbundets övergripande 

mål. 

 

Andra finansieringskällor är medlemsavgifter, försäljning, företagssamarbeten samt annons- och 

prenumerationsintäkter till förbundets tidskrift Världshorisont. Företagssamarbeten finns i samband 

med insamlingskampanjer, men kan även förekomma i samband med andra aktiviteter som är i linje 

med förbundets mål enligt verksamhetsplan. I övrigt hänvisas till förbundets företagspolicy. 

 

Förbundet har försäljning dels av profilprodukter, dels av tjänster i form av deltagaravgifter till 

seminarier och utbildningar. Seminarier och utbildningar äger rum inom förbundets övergripande 

mål: Utveckling, fred och säkerhet samt mänskliga rättigheter. En annan försäljning av tjänst är 

certifiering av FN-skolor. 

 

Kapitalplacering 

FN-förbundet har inga värdepapper. Anläggningstillgångar och varulager finns till ett mindre värde. 

Tillgångarna är försäkrade och värdet uppdateras årligen i samband med bokslut. Försäkringen 

innefattar utöver förbundets egen egendom hyrda maskiner, avbrottsförsäkring, rättsskydd och 

förmögenhetsbrott. 

 

Förbundets kontanta medel finns uppdelade på flera olika bankkonton; dels flera olika plusgirokonton, 

dels flera vanliga bankkonton. För anslag från Sida och Forum Syd används separata konton enligt 

deras regelverk. Förbundet har bankgiro- och plusgirokonton i Nordea liksom ett sparkonto och ett 

kapitalkonto. Dessutom finns ett konto vardera i SEB och Swedbank, vilka öppnades i samband med 

att betalning via hemsidan introducerades. Betalningar från hemsidan går via PayEx till konton i alla 

tre bankerna. Betalningar med kort går till Nordeakonto enligt särskilt avtal.  

 

Förbundets konton i Nordea är inga räntebärande konton. Förbundet har inte möjlighet att låsa upp 

medel under längre tid, eftersom likviditeten kan vara mycket låg under vissa perioder. Intäkter 

inkommer ojämnt över året; detta gäller framför allt organisationsstödet. 

 

Eget kapital 

FN-förbundet har ett eget kapital som pendlar mellan 5-8 % (nyckeltal) av omsättningen. 

Förändringar av nyckeltalet beror i huvudsak på årsvariationer i förbundets omsättning. Det egna 

kapitalet i kronor förändras marginellt sett över längre perioder. Gränsvärde för det egna kapitalet är 

mellan 5-10 % av förbundets omsättning. Om gränsvärdet skulle över- eller underskridas så kommer 

frågan att läggas fram till styrelsen för beslut om åtgärd. 

  ________________________________ 

 

För övriga riktlinjer för ekonomihantering hänvisas till förbundet Ekonomihandbok. 


