
Ekonomisk berättelse för Datasektionen 09/10 
 

Nedan följer en redovisning av samtliga budgetposter samt icke budgeterade utgifter och inkomster 

under året. Belopp inom parentes är budgeterad summa i SEK. 

 

Medlemsavgifter (50 000) 
Under 2009/2010 fick Datasektionen totalt in 46 520 kr, vilket motsvarar 581,5 betalande 

heltidsmedlemmar, alltså strax under de budgeterade intäkterna. Medlemsantalet har varit relativt 

jämnt under hela året, skillnaden i intäkter mellan höstterminen och vårterminen handlar bara om 

knappt 1 000 kr.  

Inkomster: +46 520 kr 

Jämförelse med budgetpost: -3 480 kr 

 

Försäljning (8 000) 
Försäljningen under året gick trögare än under förra året. Under den av NPG2010 arrangerade 

syjuntan för phösarna under våren gick dock märken åt som smör i solsken. Därmed verkar inte dålig 

försäljning bero på bristande intressen i att inhandla märken, utan har troligare som så mycket annat 

att göra med att studenter inte alltid vet vad vi gör/vilka tjänster vi tillhandahåller/var vi finns. 

Inkomster: +6 880 kr 

Jämförelse med budgetpost: -1 120 kr 

 

Företagsrepresentation (17 000) 
Efter halva verksamhetsåret fick vi en ny arbetsmarknadskontakt. Bytet förstörde såklart en del av 

kontinuiteten i arbetet men arbetsmarknadsdelen lyckades trots det till slut inbringa ett plus på 

7 767,90 kr, ca 9 000 mindre än budgeterat. Ett företagsevent i form av ett LAN arrangerades i 

samarbete med Accenture AB under året. I samband med det skrevs även ett sponsoravtal med 

Accenture AB att gälla för ett år framöver. Förutom intäkterna från detta hade föreningen utgifter i 

samband med LANet och för att täcka ett medlemskap i Dataföreningen i nord. Planer fanns i slutet 

av verksamhetsåret även på en pubkväll med ett intresserat företag, men då nuvarande 

arbetsmarknadskontakt sitter kvar i styrelsen ett år till sköts planerna upp för att undvika att hastas 

igenom och istället göras ordentligt. 

Inkomster: +7 767,90 kr 

Jämförelse med budgetpost: -9 232,10 kr 

 

Varuinköp + Expedition (-6 000) 
Denna post överskreds och hamnade slutligen  på 9 203,50 kr. Anledningen till den kraftiga 

överskridningen beror på två saker. Den första är kassörens förvirring som gjorde att vissa 



transaktioner som bokförts här egentligen borde legat under andra poster (kopiering inför 

sektionsmöten, affischbeställning inför medlemsaktiviteter och företagsevent), men då dessa poster 

hamnat långt under budget och kassören har problem med bokföringsprogrammet ansåg inte 

kassören det nödvändigt att rätta till detta misstag inför redovisningen. Den andra är det stora 

inköpet av spegatter som gjordes i slutet av året. Då rymdspegatterna, vilka måste ses som 

sektionens mest säljkraftiga spegatter, var slut gjordes ett större inköp av dessa vilket förutom att 

minimera sektionens spegattinköp de närmaste åren gav oss fri frakt vid beställningen. 

Utgifter: -9 203,50 kr 

Jämförelse med budgetpost: -3 203,50 kr 

 

Medlemsaktiviteter (-18 000) 
Under verksamhetsåret genomfördes ett flertal aktiviteter. Styrelsen hade från början satt målet 

många små och billiga aktiviteter, något som det också lyckades med. Förutom diverse småaktiviteter 

genomfördes Datasittningen i samband med årsmötet i LP4, den i särklass dyraste delen i denna 

post. Ungefär hälften av kostnaderna för sittningen betalades med biljettintäkter, resten stod 

sektionen för. Styrelsen fick så småningom slut på kreativa idéer för aktiviteter, och då årets 

aktiviteter varit sådär i uppslutning från medlemmarnas sida (emellanåt riktigt bra, emellanåt något 

sämre) så kan det konstateras att det finns pengar kvar i kassan. 

Utgifter: -10 942,40 kr 

Jämförelse med budgetpost: +7 057,60 

 

Nolleperioden (-10 000) 
Nolleperioden i augusti 2009 innebar för Datasektionen bland annat arrangerandet av en sektionsdag 

med middag, gyckel till VKM, målande av bromärken, och en brännbollsturnering. Sammanlagt lades 

7 363,66 kr på detta. Sektionen fanns inte representerade på lilla nolleperioden i januari 2010 då 

inget program tillhörande sektionen hade intag. 

Utgifter: -7 363,66 kr 

Jämförelse med budgetpost: +2 636,34 kr 

 

UBS-medel (-15 000) 
Endast en utgift har lagts på utbildsningsbevakningen i år, betalning för mat i samband med ett 

informations- och diskussionsmöte inför kursvalet i oktober 2009. UBS2-platsen har under hela året 

varit vakant, och UBS1 avgick vid årsskiftet varpå en ny blev invald. Detta har såklart lett till bristande 

kontinuitet men kan inte självt förklara varför så lite pengar använts inom detta område. Detta är ett 

arbetsområde där det ofta är svårt att finna nya idéer för hur pengarna ska användas till det bättre. 

Utgifter: -701,25 kr 

Jämförelse med budgetpost: +14 298,25 kr 

 



Sektionsmöten (-5 000) 
Istället för inköp av mat eller baguetter till sektionsmötena valde årets styrelse att själva baka fika, 

lite mer kärlek och mycket mer billigt. Till årsmötet köptes en ”überraskning” i form av kinderägg in 

till alla mötesdeltagare som de fick vid datasittningen efteråt. Årets möten hade uppskattat ungefär 

samma deltagarantal som tidigare år, och styrelsen såg ingen anledning att locka deltagare med dyr 

mat då detta ändå inte verkar ha fungerat hittills. 

Utgifter: -850,87 kr 

Jämförelse med budgetpost: +4 149,13 kr 

 

Skiftesmiddag (-4 000) 
Den nyvalda styrelsen 10/11 fick ta del av de budgeterade pengarna och redovisa kvittona till den 

sittande kassören. Mat och resekostnader för inhandling av detta uppgick till 3981,70 kr. 

Utgifter: -3 981,70 kr 

Jämförelse med budgetpost: +18,30 kr 

 

Sektionsaktiva (-10 000) 
Tre aktiviteter i Lp1-Lp3 anordnades för de sektionsaktiva; Middag på Gula, Lasergame-spel, och en 

Tv-spelskväll. Vi hade hoppats på en något större uppslutning varpå utgifterna blev relativt små. 

Sektionsaktiva fick även rabatterade biljetter till Datasittningen i Lp4, pengarna för detta är dock 

bokförda under Datasittningsdelen i medlemsaktiviteter. 

Utgifter: -2 908,98 kr 

Jämförelse med budgetpost: +7 091,02 kr 

 

Styrets trivselkassa (-5 000) 
Styrets trivselkassa användes uteslutande till införskaffande av fina och gula styrelse-tröjor. 

Utgifter: -4 686,00 kr 

Jämförelse med budgetpost: +314,00 kr 

 

Kårtegen (-5 000) 
Ingen Kårtege genomfördes under 2009/2010, inga pengar lades således ut. 

Utgifter: -0 kr 

Jämförelse med budgetpost: +5 000 kr 

 

Räntor 
Datasektionen kunde inkassera 1 087,78 kr. Minus skatt på 326 kr uppgick den totala ränteintäkten 

till 761,78 kr. 

Inkomster: +761,78 kr 

Jämförelse med budgetpost: +761,78 kr 



Kostnader utanför budget 
Efter beslut på sektionsmöte 3 2010-02-11 köpte Datasektionen in ett PA-system, ”Dundret”, för 

17 291,67 kr, en kostnad som togs utanför budget. I december 2009 föll domen mot tidigare 

kassören från 2007/2008 som stod anklagad för att ha tagit pengar ifrån Datasektionen. Domstolen 

beslutade att det inte kunde fastställas att just han tagit 56 090 kr av de pengar som fattades efter 

det verksamhetsåret. Datasektionen kommer därmed aldrig få tillbaka de pengarna och de anses 

numera förlorade. Resterande 5 000 kr som fattades är tidigare kassören 07/08 dömd att betala 

tillbaka inklusive ränta, ärendet ligger för tillfället hos kronofogden och de 5 000 fortsätter bokföras 

som fordringar. 

Utgifter: -73 381,67 kr 

 

Fordringar 
Vid årets början fanns fordringar på 63 502,50 kr. Vid årets slut finns fordringar på 16 320 kr. En stor 

del av den tidigare summan skrevs av i och med domstolsbeslut, se ”kostnader utanför budget”. 

Förutom dem lånades pengar ut till D6, tidigare sålda overaller betalades in och Geosektionen 

fakturerades för hyrning av ”Dundret”. 

 

 

Resultat 
Det kraftigt negativa rörelseresultat som redovisas är något missvisande för hur ekonomin skötts 

under året. Det negativa resultatet är en direkt följd av den stöld av pengar som gjordes emot 

Datasektionen 2007/2008 och som under detta verksamhetsår avgjordes i domstol. 

 

Inkomster 2009/2010 efter budgeterade poster 61 167,90 kr (75 000 kr budget) 

Utgifter 2009/2010 efter budgeterade poster 40 638,36 kr (78 000 kr budget) 

Resultatet 2009/2010 efter budgeterade poster 20 529,54 kr (-3 000 kr budget) 

Ränteintäkter 2009/2010 761,78 kr 

Total inkomst 2009/2010 61 929,68 kr 

Utgifter utanför budget 2009/2010 73 381,67 kr 

Totala utgifter 2009/2010 114 020,03 kr 

Rörelseresultat -52 090,35 kr 


