
 
Ekonomisk redovisning för 2019/2020 
Årets resultat 

Föreningens räkenskapsår sträcker sig mellan 1 augusti och 31 juli efterföljande år. Nedan 
redovisas resultaträkningen för perioden 2019-08-01 – 2020-07-31.  

Årets intäkter består i princip helt och hållet av medlemsavgifter. Posterna under övrigt är 
endast felaktiga inbetalningar som gjort. Dessa återfinns med andra ord även under 
redovisningen av utgifter. Föreningens intäkter under räkenskapsåret motsvarar totalt 47 930 
kronor.     

Intäkter Summa 
Medlemsavgifter 45 600 kr 
Övrigt 2 330 kr 
Totalt 47 930 kr 

 

Föreningens utgifter har totalt uppgått till 61 582 kronor. De största posterna avser det 
negativa nettoresultatet för årskonferens i Umeå 2019 samt medlems- och fakturahanteringen. 
Medlems- och fakturahanteringen har även denna period skötts av Mötesledarna AB. 
Styrelsens utgifter avser kostnader i samband med planeringen för årskonferensen. 
Administration avser kostnader för föreningens banktjänster, webbplats/nyhetsbrev och 
domänhantering. De övriga kostnaderna avser återbetalning av felaktiga inbetalningar till 
föreningen.  

Utgifter Summa 
Styrelsen 10 710 kr 
Administration  6 753 kr 
Medlems- och fakturahantering 18 750 kr 
Nettoresultat årskonferens Umeå 23 789 kr 
Övrigt 1 580 kr 
Totalt 61 582 kr 

 

Sammantaget innebär detta att resultatet för det aktuella räkenskapsåret blev negativt,  
13 652 kronor.  

Resultat Totalt 
Intäkter 47 930 kr 
Utgifter 61 582 kr 
Totalt -13 652 kr 

 

  



 
Medlemmar 

 Antalet medlemmar i föreningen uppgick i juni 2020 till 152 personer.  
 Medlemsavgiften är oförändrad jämfört med tidigare år: 300 kr för ordinarie 

medlemmar och 100 kronor för pensionärer.  
 Personer som blir medlemmar i samband med årskonferens eller senare under året kan 

tillgodoräkna sig medlemskap under efterföljande år.  

 

Bokslut 
 

Utfall 
2018-2019 

Budget 
2019-2020 

Utfall 
2019-2020 

Egna tillgångar (ingående saldo) 314 650 328 526 328 526 
Skulder som bokförts under året 

   

Summa egna tillgångar och skulder 314 650 328 526 328 526 
Intäkter under räkenskapsåret  74 318 45 800 47 930 
Utgifter under räkenskapsåret 60 442 112 000 61 582 
Resultat under räkenskapsåret 13 876 -66 200 -13 652 
Egna tillgångar (utgående saldo) 328 526 262 326 314 874 

 

 Det ekonomiska resultatet för 2019/2020 blev negativt, 13 652 kr. Anledningen är 
främst det negativa resultatet för årskonferensen 2019 i Umeå. Som tabellen visar är 
utfallet ändå mer positivt än vad som presenterades i fjolårets budget, vilket beror på 
att underskottet från årskonferensen blev mindre än väntat och att den planerade 
medlemsresan till Beneluxländerna ställdes in.    

 Föreningens tillgångar uppgick till 314 874 kr vid slutet av räkenskapsåret,  
2020-07-31.   

 


