
Ekonomisk berättelse för Datasektionens styrelse 08/09.

Budget

Vid årsmötet 20080419 klubbades budgeten för verksamhetsåret 08/09. Det visade sig att 
medlemsantalet i budgeten varit något överskattat och en justering ansågs nödvändig.
Denna nya budget klubbades igenom 20090226 och det är efter denna som redovisningen  
är genomförd. Nedan följer en redovisning över var och en av budgetposterna, budgeterad 
summa/ingående belopp inom parantes i SEK.

Försäljning (8000)

Försäljningen vid expedition perioden 20080701 - 20090630 inbringade 9625 kr, lite över 
budget. Försäljning av nyinköpta tygmärken, spegatter och specialerbjudanden på 
syjuntan hjälpte försäljningen. Under året genomfördes även en sänkning av priserna på 
de tygmärken som kostat 25 kr ner till 20 kr. Anledningen var minskade inköpskostnader.
Budgetpost: + 1625 kr

Fordringar (-80095)

Vid bokföringsårets början uppdagades att föregående kassör missköt sitt uppdrag och att 
stora mängder kontanter saknades. Det hade även skett en otillåten överföring av pengar 
till dennes konto. Efter mycket jobb lyckades föregående styrelse och revisor samt 
nuvarande kassör och revisor bena ut och sammanställa föregående års bokföring som 
godkändes vid sektionsmöte 20090226. Under bokföringsåret 2008/2009 kunde 
datasektionen inkassera en del av de pengar föregående kassör olovligen överfört. Vidare 
krävdes pengar för overallsförsäljning in. Vid årets slut hade Datasektionen fordringar på  
61410 kr.
Budgetpost: +18685 kr

Medlemsavgifter (50000)

I och med den nya budgeten sänktes förväntningar på medlemsavgifter från 70000 kr ner 
till 50000 kr något som visade sig ligga närmare verkligen då de första siffrorna från TKL 
presenterades. Vid årsskiftet 08/09 hade Datasektionen ca 700 betalande medlemmar.
Denna siffra minskade fram mot Vårterminen då antalet betalande medlemmar var drygt 
550. Observera att detta inte betyder att Datasektionen gjort ett masstapp i medlemsantal 
utan pekar bara mot en trend att folk som kanske inte har några tentor kvar och ska ta 
examen alternativt är på exjobb väljer att inte förnya sitt kårmedlemsskap. Totalt fick 
Datasektionen in 50680 kr i medlemsavgifter för 2008/2009 vilket motsvarar ungefär 630 
betalande medlemmar.
Budgetpost: +680 kr

Sektionsmöten (5000)

4 st sektionsmöten hölls under året där totala omkostnader låg på 3634,20 kr 
Kostnader var i huvudsak affischer med info, fika samt mat till besökande.
Budgetpost: +1365,80 kr

Inköp + Expeditionskostnader (6500)



Denna post blev en sammanslagning av de två tidigare posterna Expeditionskostnader 
och Inköp eftersom vi i den nya budgeten inte skulle ha råd att göra så stora inköp. Under 
året insåg dock styrelsen att både STV och Y behövde nya tygmärken samt att en del nya 
spegatter behövdes köpas in för att fylla på förrådet. Detta innebar att budgeten 
överskreds men klubbades ändå igenom av styrelsen med motiveringen att inköpsvärdet 
långt understiger försäljningsvärdet. Totalt uppgick styrelsens utlägg på 11345,50 kr.
Budgetpost: -4845,50 kr

25-års gruppen

Då Datasektionen firade 25-år under året utsågs tidigt en styrgrupp som skulle arbeta med 
hur firandet skulle gå till. Denna fick en eget budget skild från resten av bokföringen.
I planeringen ingick att antalet besökare till sittningen skulle överstiga 200 men när 
biljettförsäljningen var avklarade visade det sig att långt ifrån så många hade anmält sig. 
Hela 25-års sittningen blev därför en pluspost i budgeteringen, något som inte var tänkt.
Budgetpost: +14700,28 kr

Styrets trivselkassa (5000)

I styrets trivselkassa ingår utgifter så som styrelströjor, eventuellt fika till sektionsmöten 
och andra utlägg för representation. Vid 25-års sittningen fanns 116 kr kvar i kassan, något 
som användes för att köpa in efterrätt till styrelsen.
Budgetpost +/- 0 kr

Nolleperioden (9500)

Två nollperioder genomfördes med representanter från Datasektionens styrelse. Den stora 
nolleperioden i Augusti involverade bl.a. bromålningen, sektionsmiddag, inspelning av 
nollefilm och VKM-gyckel. Lilla nolleperioden genomfördes vid vårintaget och även där 
fanns vi representerade på sektionsmiddagen. Här ingår även medlemskap till 
Dataföreningen. Totalt uppgick utgifterna till 9387,90 kr.
Budgetpost: +112,10 kr

Sektionsaktiva (10000)

4st aktiviteter anordnades för de sektionsaktiva varav den sista var speciell behandling 
under 25-års sittningen. Totalt uppgick utläggen till 10000 kr.
Budgetpost: +/- 0 kr

Medlemsaktiviteter (26000)

3 medlemsaktiviteter anordnades under året varav 25-års sittningen var den största 
posten. Totalt uppgick utläggen till 26000 kr.
Budgetpost: +/- 0 kr

UBS-medel (15000)

Sektionsmötet 20090226 beviljade UBS mer pengar än föreslagen budget och tillät istället 
Datasektionen att gå minus under bokföringsåret 2008/2009. Totalt uppgick dock UBS:s 
utgifter till 3022,40 kr, detta då en tilltänkt stor aktivitet fick ställas in. 
Budgetpost: +11977,60 kr



Företagskvällar (17000)
Företagskvällar anordnades i Lp2 och i Lp4 i sammanhang med 25-års sittningen. 
Styrelsen beslutade att intäkter från företagskvällen i Lp4 skulle tillföras till 25-års 
sittningens konto, så att inga pengar behövdes tas utanför budget från Datasektionens 
konto. Trots detta lyckades sektionen dra in 16694 kr på posten.
Budgetpost: -306 kr

Skiftesmiddag (4000)

Efter det småstrul som uppkom i och med skiftesmiddagen 24/5 -08 beslutade nya 
styrelsen att sittande styrelse skulle ta upp skiftesmiddagen i sitt års bokföring, inte skjuta 
det på nästa år som varit fallet innan. Detta gjordes genom att skjuta lite av utgifterna för 
skiftesmiddagen 24/5 -08 på föregående år och en del på årets styrelse. Dessutom tog 
årets styrelse utgiften för skiftesmiddagen 20-21/5 -09. På så sätt överskreds visserligen 
budget med numera ligger kostnaderna mer fördelaktigt för bokföringen.
Totalt uppgick utgiften till 5496,50 kr.
Budgetpost: -1496,50 kr

Räntor

Under bokföringsåret gjordes en översyn över Datasektionens konton och en del pengar 
låsta i ett fondkonto placerades om på ett räntebärande konto. Tack vare omplaceringen 
kunde Datasektionen inkassera 1835,65 kr i ränta. Minus skatt på 511 kr uppgick den 
totala ränteintäkten till 1324,65 kr.
Budgetpost: +1324,65 kr

Övriga poster

Under året delades bidrag till både XP-el och till STV ut, 10 000 kr respektive 4354 kr. 
Dessa togs båda utanför budget från Datasektionens konto. Båda godkändes av 
Sektionsmötet. Dessutom sattes 2 550 kr in på ett separat konto som Datasektionen 
förvaltar åt XP-el.
Budgetpost: -16904 kr

Resultat

Inkomsterna uppgick 2008/2009 till 76999 kr (75000 kr budget)
Utgifterna uppgick 2008/2009 till 73886,50 kr (81000 kr budget)
Resultatet 2008/2009 blev 3112,50 kr (-6000 kr budget)

Ränteintäkter uppgick 2008/2009 till 1324,65 kr
Inkomst från Datasektionen 25-års sittning blev 14700,28 kr
Total inkomst 2008/2009: 96136,43 kr

Bidrag till XP-el 10 000 kr
Bidrag till STV 4354 kr
Omplacering XP-el 2550 kr
Total utgift 2008/2009: 90781,50 kr

Rörelseresultat 2008/2009: 5354,93 kr


