
 
Ekonomisk redovisning för 2021/2022 
Årets resultat 

Föreningens räkenskapsår sträcker sig mellan 1 augusti och 31 juli efterföljande år. Nedan 
redovisas resultaträkningen för perioden 2021-08-01 – 2022-07-31.  

 

Föreningens intäkter bestod under räkenskapsåret av medlemsavgifter, totalt 39 700 kronor.     

Intäkter Summa 
Medlemsavgifter 39 700 kr 
Övrigt 0 kr 
Totalt 39 700 kr 

 

Föreningens utgifter uppgick till 81 218 kronor. Den största kostnaden var föreläsningen av 
Emma Frans på 50 000 kr i samband med den digitala ksp-dagen. Då föreläsningen var den 
enda utgiften, och att vi tidigare haft positivt överskott på flera konferenser, valde styrelsen att 
lägga som förslag att kostnaden betalas med befintliga medel. Det godkändes vid årsmötet 
2021.    

Näst störst kostnad var medlems- och fakturahanteringen som även denna period har skötts av 
Mötesledarna AB. Utgifter för administration avser kostnader för föreningens banktjänster, 
webbplats, nyhetsbrev och domänhantering. De övriga kostnaderna avser tackgåvor. 
 

Utgifter Summa 
Administration 5 884 kr 
Medlems- och fakturahantering 24 200 kr 
ksp-dag 2021 50 000 kr 
Övrigt 1 134 kr 
Totalt 81 218 kr 

 

Sammantaget innebär det att resultatet för räkenskapsåret blev negativt, - 41 518 kronor.  

Resultat Totalt 
Intäkter 39 700 kr 
Utgifter 81 218 kr 
Totalt -41 518 kr 

 

  



 
Medlemmar 

• Antalet medlemmar i föreningen uppgick i maj 2022 till 135 personer, varav 6 
pensionärer. (2021: 148 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 årsmötet eller senare under året kan 
tillgodoräkna sig medlemskap under efterföljande år.  

 

Bokslut 
 

Utfall 
2020-2021 

Budget 
2021-2022 

Utfall 
2021-2022 

Egna tillgångar (ingående saldo) 314 874 kr 326 820 kr 326 820 kr 
Skulder som bokförts under året 0 kr 0 kr 0,00 kr 
Summa egna tillgångar och skulder 314 874 kr 326 820 kr 326 820 kr 
Intäkter under räkenskapsåret  42 900 kr 47 000 kr 39 700 kr 
Utgifter under räkenskapsåret -30 954 kr -87 000 kr -81 218 kr 
Resultat under räkenskapsåret 11 946 kr -40 000 kr -41 518 kr 
Egna tillgångar (utgående saldo) 326 820 kr 286 820 kr 285 302 kr 

 

Det ekonomiska resultatet för 2021/2022 blev negativt, -41 518 kronor. Den stora 
budgetavvikelsen består framför allt av att utgiften för ksp-dagen.  

Föreningens tillgångar uppgick till 285 302 kr vid slutet av räkenskapsåret, 2022-07-31.   

 


