
Ekonomisk berättelse för 2011/2012  
 
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) 
Har minskat markant sedan 2010 då kårobligatoriet avskaffades. Riktigt så dåligt som 
det ser ut var oväntat, förhoppningsvis ökar det igen till nästa år. 
Inkomster: +17 192,00 
Jämförelse med budgetpost: -32 808,00 kr 
 

Företagskontakt (20 000) 
Även här inget glädjande utfall. Kommer mest troligt öka till året i och med det 
nyinsatta utskottet 
Inkomster: +4993,00 kr 
Jämförelse med budgetpost: -15 007,00 kr 
 

Försäljning (14 000, [rev sek.möte.4]) 
Slutade något under den reviderade budgeten, men borde fortsätta öka med 
försäljning av hoodies och ölglas.  
Inkomster: +11 155,00 kr 
Jämförelse med budgetpost: -2845,00 kr 
 

Intäkter utanför budget 
Ränteintäkt på sparkontot. 
Inkomster: +3162,15 kr 
Jämförelse med budgetpost: +3162,15 kr 
  



Medlemsaktiviteter (20 000) 
Posten innefattar Finlandssittningen och datasittningen.  
Kostnader: -6 536,00 kr 
Jämförelse med budgetpost: +13 464,00 kr 
 

Varuinköp och expedition (12 000) 
Reviderades vid Sektionsmöte 4 för att inkludera inköp av spegatter. 
Kostnader: -14 298,20 kr  
Jämförelse med budget: -2 298,20 kr 
 

UBS-medel (15 000) 
Användes endast för paj till programråd. 
Kostnader: -1 410,00kr 
Jämförelse med budget: +13 590,00 kr 
 

Nolleperioden (10 000) 
Fanns mycket allmänt material över sedan förra året så kostnaderna blev relativt små 
i år. 
Kostnader: -4 035,28 kr 
Jämföelse med budget: +5 964,72 kr 
 

Sektionsaktiva (10 000) 
Förlusten av sektionslokalen Gula förhindrade mycket traditionellt nyttjande av 
budgetposten.  
Kostnader: -966,00 kr 
Jämförelse med budget: +9 034,00 kr 
 

Styrets trivselkassa (5000) 
Styrelsetröjor + entre till styrelseqasque 
Kostnader: -2 282,00 kr 
Jämförelse med budget: +2 710,00 kr 
 

Representation & PR (5000) 
Affischering. 
Kostnader: -1 695,00 kr 
Jämförelse med budget: +3 305,00 kr 
 

Skiftesmiddag (4000) 
Kostnader: -3 132,00 kr 
Jämförelse med budget: +868,00 kr 
 

Sektionsmöten (3000) 
Kostnader: -704,00 kr 
Jämförelse med budget: +2 296,00 kr 
 

Kostnader utanför budget 
Skatt på ränta och strykningen av D6-skulden sedan förra årets utomhussittning 
Kostnader: -12 519,30 kr 
Jämförelse med budget: -12 519,30 kr 



 

Fordringar och skulder 
Alla kortfristiga fordringar från tidigare år är betalade till Datasektionen. Fordringar 
från stölden 2007/08 kvarstår. 
Fordringar på D6 ströks efter beslut på styrelsemöte 1. 
Datasektionen har inga skulder. 
 
 

Sammanfattning 
Intäkter 2011/2012 efter budgeterade poster: 33 340,00 kr (84 000,00 kr 

budget) 
Kostnader 2011/2012 efter budgeterade poster: 35 058,48 kr (84 000,00 kr 
budget) 
Resultat 2011/2012 efter budgeterade poster: -1 718,48 kr (0,00 kr budget) 
 
 
Intäkter utanför budget 2011/2012:  3 162,15 kr 
Totala intäkter 2011/2012:  36 502,15 kr 
 
Kostnader utanför budget 2011/2012: 12 519,30 kr 
Totala kostnader 2011/2012:  47 577,78 kr 
 
Rörelseresultat:   -11 075,63 kr 


