Ekonomisk berättelse STABEN 19/20
Härmed vill jag och STABEN 19/20 avge följande ekonomiska berättelse för perioden från vårt
inval till och med verksamhetsåret 19/20.

Nyckeltal
Antalet Nollan: 251 st
Antalet Faddrar: 114 st
Glada STABar: 12 st

Specialfadderkickoff
Vi hade ett högt deltagarantal på årets Specialfadderkickoff och tackar alla som kom. Under
tillställningen bjöd vi på falafelrullar, snacks samt alkohol och alkoholfri dryck. Med det höga
deltagarantalet blev därmed kostnaden större än tidigare år. Faddrarna betalade inte för denna
aktivitet.

Slasquen
Vi valde i år att inte räkna med att Slasquen skulle gå ekonomiskt plus. Detta då Slasquen
påverkas av väderfaktorer och hög osäkerhet i hur mycket som kommer att säljas under kvällen.
Slasquen budgeterats för att vara självkostnadsbärande och utan förväntan på vinst.
Försäljningen under kvällen resulterade i +1655 kr.

STABEN
Stass hade samma budget likt föregående år. Vi hade i år även budgeterat 500 kr per person för
att spendera på interna aktiviteter, vilket resulterade i mat på sommarträff, minigolf och häng.

Spons
Årets sponsorintäkter uppkom till 302 500 kr, vilket var sponsrekord. Ökningen berodde
primärt på att vår gemensamma aktivitet STYFen, tillsammans med Y-sektionens fadderi Yfadderiet, gjorde en markant ökning med antalet sponsorplatser samt på sektionsväskan.
Antalet annonsplatser på sektionsväskan ökade, liksom priset för dessa. Detta kombinerat med
en ny billigare leverantör resulterade i ett stort positivt nettoresultat av årets sektionsväska.
Utöver detta var intresset för spons stort på de andra evenemang och annonsplatser vi erbjöd.

Mottagningen
Under mottagningen var det ekonomiska läget gott och vi fakturerade tidigt för spons. Inga lån
behövdes ta av sektionen, mer än en tidig betalning av sektionsgemensamma sponsorkontrakt,
där STABEN fick en tidig betalning på 64 000 kr. Detta tillsammans med god ingående balans i
kassan, tidig fakturering och mottagningsbidrag från LiU och LinTek gjorde att det ekonomiska
läget under mottagningen var gott.

Sektionen köpte in fler iZettles och vi valde i år att enbart använda iZettles med kortbetalning.
Detta för att underlätta betalningar direkt till STABENs bankkonto och underlag för bokföring.
Inga dryckesbiljetter användes under årets nolle-p.
Vi valde under året att byta leverantörer för våra olika trycksaker av större karaktär. Detta
medförde att väskor, nolleboken, sånghäften, faddertröjor och klistermärken blivit billigare
förhållande till tidigare år.
Med tidig indikation under våren på att vi skulle få ett gott ekonomiskt läge så beslutades att
maten under mottagningen skulle göras gratis för såväl nollan, faddrar och fadderiet för de
aktiviteter som arrangerats av STABEN och mat serverades. Nollan fick generellt äta först (om
så lämpligt) och sedan resterande. Detta valde vi att göra för att delvis minska alla inblandades
stress att fixa matlådor under mottagningen eller behöva lägga extra kostnader på mat under
våra aktiviteter. Antalet specialfaddrar som fick äta mat tillsammans med Nollan på Kårallens
matsal första dagen utökades även för att ge möjlighet att få tidig och god kontakt med sina
specialfaddrar.
-

STABEN fick även i år 200 kr per person som användes för att köpa energibars och
snacks för att säkerställa STABar med energi och glatt humör.
Nollans avgift för Mottagningen sänktes från 350 kr till 300 kr.
Ersättning till faddermiddagarna ökade från 30 kr per person till 35 kr per person.
Helikopter under hajken. Spontant (men ack så trevligt) beslut med en god finansiell
ställning och till ett blygsamt pris.
Byggt nya hyllor och insynsskydd till Nettan som förhoppningsvis håller i många år.
Ökade bidraget till D-Groups nollefinalsittning till 35 000 kr (27 000 kr tidigare år) för
att subventionera mer till deltagare.
Inköp av JBL-högtalare (reserv till kära gamla Boomie).
Inköp av pirror för att underlätta ÖFs bärande.

Vi valde även i år att hålla Redovisningssittningen under vecka 3, då nollan blivit ettan.
Sittningen utökades från att enbart vara huvudrätt till tvårätters samt inkludera 2 dryck.
Kostnaden för sittningen ökade därmed ganska stort från föregående år. Jag valde här att
subventionera biljettpriset ganska mycket för alla samt ökade budgeten för nolleuppdrag.

Utrymningen fredag vecka 1
Under första veckan så behövde campus snabbt utrymmas på grund av ett hot. Denna dagen så
skulle Aristocats tredje föreläsning (i Gasquelogi) med en anslutande Gasquelabb i Hobentältet
samt Nolledisco 2 ägt rum. Allt detta ställdes in, men med stor lycka och fantastiskt agerande av
Aristocats och faddrar gick det att genomföra om än i en annan form under lördagens Hajk. Den
beställda maten till Gasquelabben gick att flytta till hajken istället, vilket gjorde att inga
kostnader för detta gick förgäves. Drycken som skulle ges ut (2 burkar per person) under
Gasquelabben valde vi att inte ge ut gratis då vi befann oss nära vatten, det var sent på kvällen
och vi ville inte uppmuntra till överförfriskning. Försäljning under kvällen förekom istället.
Då vi ej gav ut någon alkohol under gasquelabben medförde detta att mer alkohol än väntat
kunde lämnas tillbaka till Systembolaget i år och återköpet var något större än väntat.

Biljetterna för ND2 betalades tillbaka till alla som köpt biljett. Fasta kostnader från
gemensamma aktiviteter behandlas nedan.

Fadderiöverskridande resultatposter
STABEN var ansvarig kassör för STYFen och jag beslutade tillsammans med Y-fadderiets kassör
att alla kostnader och resultatet delades lika. För de tre Nollediscona och Phaddertok 2019
delades resultatet lika oavsett storleken på sektionen. ND2 fick ett lindrigt negativt resultat då
mycket av maten från discot kunde sparas och användas till ND3.

Specialfaddertack & topp 10-tack
Årets specialfaddertack hölls under hösten på [hg], en trevlig kväll inleddes med bubbelrunda
och sedan sittning. Biljetterna subventioneras till alla deltagare till 160 kr för alkohol och 120 kr
för alkoholfritt. Utöver detta höll vi även ett nytt tack i år för de faddrar som jobbat mest under
mottagningen, topp 10-tack. Vi stod för pizza och Prison Island, där kostnaden subventioneras
och deltagarna fick betala 100 kr.

Utvärdering av mottagningen 2019
Från utvärdering av mottagningen 2019 som nollan fick fylla i var den upplevda nöjdheten över
ekonomiska förutsättningar under mottagningen god. Dessa frågor var nya för i år och frågades
för att kunna ge återkoppling hur den upplevda ekonomiska aspekten upplevdes. Baserat på 69
svar.
-

I samband med mottagningen kommer en del utgifter i form av nolleavgift och en del
biljetter till sittningar/discon. Hur upplevde du kostnaderna som helhet?
(1, inte bra -5, bra)
- Genomsnittligt svar: 4

-

Medförde kostnadsnivån några hinder för att kunna delta på aktiviteter? (Nej, inte alls. Ja,
till viss del. Ja, till stor del)
- Nej, inte alls - 62 st
- Ja, till viss del - 7 st
- Ja, till stor del - 0 st

Utöver dessa frågor angående rent finansiella upplevelsen framkommer det att konceptet med
gratis mat varit mycket uppskattat av såväl nollan som faddrar. En ekonomiskt hållbar
mottagning för både nollan och faddrar var av hög prioritet och utifrån utvärderingen är vi
nöjda med den respons vi fått.

Interimer
Interimer, vilket är förutbetalda eller upplupna ekonomiska aktiviteter, från föregående eller
nästkommande år är lite speciellt i år. Jag har använt interimer med min företrädare Hampus
(STABEN 18/19) för aktiviteter och inköp, då klassat tillhörande vårt verksamhetsår, under
våren 2019. Sedan under året finns 4 utgifter som är tillhörande Hampus år samt två intäkter
kopplade till Thomas (STABEN 17/18) år vilka inte är interimade. Då det har bestämts från
sektionskassör att inte längre använd interimer när vi bokför, är vårt år lite speciellt.

Min efterträdare Sophie (STABEN 20/21) har därmed aktiviteter under våren i form av
Specialfadderkickoff och några inköp. Då verksamheten under våren ser ungefär likadant ut
varje år för nya STABEN (Specialfadderkickoff och Slasquen) kommer vi framöver inte använda
oss av interimer. Summeringen av detta är att det blir lite speciellt under mitt år men detta
arbetssätt är både mer korrekt och med kontinuitet av aktiviteter under våren en förenkling.

Kvarvarande faktura
Under bokföringens slutfas uppdagades en ej ännu inbetald kundfordring. Detta handlar om en
fordran för matinköp till Phaddertok 2019 som missats att betalas av huvudkassör. Beloppet
för inköpet ska betalas till lika delar av fadderierna och jag kommer i samtal med kassörer för
verksamhetsåret 19/20 fakturera för nytt under detta år. Detta innebär att ytterligare lite
kronor i kassan kommer tillfalla STABEN.

Avslutningsvis
Verksamhetsåret har präglats av ett gott finansiellt år med höga intäkter från spons, byte av
leverantörer och utrymme för inköp. Vid verksamhetsårets start fanns det en bra nivå av likvida
medel och vi lämnar året med ett ytterligare uppsving. Hösten levererade utifrån prognosen och
överskottet var planerat att spenderas på upprustning av inventarier. Då våra efterträdare fick
kämpa med utmaningar till följd av Covid-19 valde vi att höstens överskott istället var bättre att
använda som säkerhetsmarginal för deras kommande år.
Stort tack för alla som varit med på vårt äventyr!

För STABEN 19/20
Louise Lago
Kassör STABEN 19/20

