
 

Ekonomisk redovisning för 2018/2019 
Årets resultat 

Föreningens räkenskapsår sträcker sig mellan 1 augusti och 31 juli efterföljande år. Nedan 

redovisas resultaträkningen för perioden 2018-08-01 – 2019-07-31.  

Årets intäkter består av medlemsavgifter och ett positivt överskott i samband med årskon-

ferensen 2018. Föreningens intäkter under räkenskapsåret motsvarar totalt 74 318 kronor.     

Intäkter Summa 

Medlemsavgifter 41 200 kr 

Överskott konferens 2018 Lund 33 118 kr 

Totalt 74 318 kr 

 

Föreningens utgifter har totalt uppgått till 60 442 kronor. De största posterna avser bidrag till 

temadagen om visualisering som ksp arrangerade tillsammans med SKL, och 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 i år profilprodukter 

som tagits fram som presenter till avgående styrelseledamöter, föreläsare och deltagare vid 

årskonferensen.  

Utgifter Summa 

Styrelsen 13 677 kr 

Administration  5 067 kr 

Medlems- och fakturahantering 18 750 kr 

Medel för medlemmar 18 750 kr 

Övrigt 4 198 kr 

Totalt 60 442 kr 

 

Sammantaget innebär detta att resultatet för det aktuella räkenskapsåret blev positivt,  

13 876 kronor.  

Resultat Totalt 

Intäkter 74 318 kr 

Utgifter 60 442 kr 

Totalt 13 876 kr 

 

  



 
Medlemmar 

 Antalet medlemmar i föreningen uppgick i juni 2019 till 154 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 
2017-2018 

Budget 
2018-2019 

Utfall 
2018-2019 

Egna tillgångar (ingående saldo) 328 016 kr 377 151 kr 377 151 kr 

Skulder som bokförts under året +62 500 kr  - 62 500 kr -62 500 kr 

Summa egna tillgångar och skulder 390 516 kr 314 651 kr 314 651 kr 

Intäkter under räkenskapsåret  62 318 kr 63 300 kr 74 318 kr 

Utgifter under räkenskapsåret 75 683 kr 62 000 kr 60 442 kr 

Resultat under räkenskapsåret -13 365 kr 1 300 kr 13 876 kr 

Egna tillgångar (utgående saldo) 377 151 kr  315 951 kr 328 526 kr 

 

 Det ekonomiska resultatet för 2018/2019 blev positivt, 13 876 kr. Anledningen är 

överskottet från årskonferensen 2018 i Lund.   

 Under 2018 har ett generellt bidrag på 62 500 kr från Lunds kommun utbetalats till 

föreningen i syfte att användas till årskonferens 2018. Hela beloppet har bokförts som 

skuld under året 2017/2018.  

 Föreningens tillgångar uppgick till 328 526 kr vid slutet av räkenskapsåret, 2019-07-

31.   

 


