
Ekonomisk berättelse STABEN 18/19 
 
Det ekonomiska året för STABEN 18/19 gick bra, även om budgeten inte följdes. Detta då vi 
gick med en vinst på ungefär 60 000 kronor istället för de 7000 vi skulle gå i förlust med. 
Detta var på grund av att slasquen gick betydligt bättre än väntat, försäljningen under 
mottagningen var väldigt bra och mycket av alkoholen lämnades tillbaka.  
 
Att vi gick med så stor vinst är inte stort problem i min mening då STABEN behöver en större 
likviditet på kontot. Men självfallet ska vi inte som ideell förening ha för mycket vinst heller. 

Slasquen 
Slasquen gick med mycket större vinst än väntat, ungefär 25 k, då vi sålde mer biljetter än 
väntat. Detta då vi var väldigt pessimistiska i vår estimering av antalet biljetter vi skulle sälja 
samt att vi sålde mycket i dörren. 

STABEN 
Den stora skillnaden på STABEN budgeten var att vi spenderade mer pengar på stassen, 
vilket vi kände att vi hade utrymme för och skulle ge tillbaka till Nollan och faddrar.  

Mottagningen 
Mottagning gick bra för oss, inga större problem att betala fakturor och ha likviditet för att 
utföra de event vi anordnade. Däremot var vår likviditet inför mottagning någorlunda låg, på 
ungefär 20 000 kronor. Vi fick ett bidrag från lintek tidigt som gjorde det ekonomiska läget 
bättre, men de intäkter från försäljning som gjordes under mottagning kom först in i vecka 3. 
Detta ledde till att vi inte kunde betala fakturan för väskorna i tid, men vi fick förlängd tidsfrist 
för att betala den. Dessutom kostade väskorna 30 kronor mer styck, men var inget större 
problem för oss att betala när vi väl hade likviditet. 
 
Försäljningen gick väldigt bra under mottagning, då vi stödde både swish betalningar och 
betalningar via hemsidan, även om vi hade problem med mycket köer. Vi sålda för ungefär 
300 000 kronor. Tyvärr orsakade dock swish betalningar mycket huvudvärk när det kom till 
bokföringen...  
 
Dessutom köptes alkohol för ungefär 56 000 kronor till mottagningen, men efter 
mottagningen lämnades alkohol till ett värde av ungefär 26 000 kronor tillbaka.  
 
Vi ökade även antalet portioner mat till lunch under första dagen och sångboken blev 6000 
kronor billigare.  
 



En av de stora skillnaderna från föregående år var att vi sänkte nolleavgiften med 50 kronor 
för att STABEN inte skulle gå med så stor vinst och att nollan antagligen skulle uppskatta 
det.  

Faddrar 
Här tappade vi en sponsor för faddertröjan på 12 000 kronor, men som ersattes av en annan 
för 10 000 kronor istället. Faddertok gick bättre än väntat, där vi gick plus med 3000 kronor, 
men maten till faddertok förfesten blev 2000 kronor dyrare. 

Spons 
Sponsen landade på 165 000 kronor, vilket var sämre än de 185 000 vi hade budgeterat för. 
Detta var på grund av att vissa sponsoravtal landade på en mindre summa än väntat och en 
betalning från en sponsor har inte betalats 

Sammanfattning 
Det ekonomiska året för STABEN 18/19 gick väldigt bra, med en stor vinst på 60 000 kronor. 
Budgeten följdes inte, men vi gick i alla fall inte back. Året började men en ganska låg 
likviditet, men höjdes efter mottagningen till en högre nivån än innan. Många stora kostnader 
blev lägre än väntat, speciellt alkoholen under mottagningen, samt försäljning var betydligt 
högre än väntat. Året präglades av få ekonomiska hinder, med det enda stora undantaget 
som var fakturan för väskorna.  
 
Jag tackar för mig och hoppas att ni som deltog under mottagning 18/19 hade det minst lika 
roligt som vi i STABEN 18/19 hade det! 
 
Hampus Viken 
Kassör 18/19 


