
 

 

 

Ekonomisk berättelse DONNA 20/21 

 

Resultat 
 

Resultat under år 20/21: 30 936,53 kr 

Donnas ekonomi gick 30 936 kr plus år 20/21. Detta är inte helt oväntat då år 20/21 präglas av 

distansläget samt eventuella personliga lockdowns. Dock ville vi i Donna ändå göra något 

under våren i hopp om ett vårevent på distans, som ändå verkade helt görbart. Därefter höll vi 

lunchföreläsningar för att ändå bidra och faktiskt hålla i event, och planerade sedan ett 

vårevent som skulle ta oss så nära +-0 som möjligt. Tyvärr kom en personlig lockdown 

veckan innan vårt event, så vi fick motvilligt ställa in.   

 

Event 

Donnas nolle-p fika: Vi äskade pengar för detta event, 750 kr, men gick minus 0,5 kr då vi 

insåg att handsprit vore bra att ha med.  

Kräftis: Även till kräftis äskade vi 3600 kr, samt sponsrades av Ericsson för 5000 kr. Utanför 

spons gick vi minus 1188,93 kr, vilket var mindre än planerat då vi, enligt årsbudgeten, skulle 

gå minus 2550 kr utanför spons. Detta var inte helt oväntat då årsbudgeten budgeterat lokal 

efter det dyrare valet Café Örat och inte Gasquen, som vi bokade. 

Höstsittning: Detta event blev inställt i och med COVID-19. Dock hade vi redan beställt 

märken som vi betalade för, så detta event gick vi minus 2015 kr.  

Inskifte: Detta event gick vi 337,5 kr minus på.  

Inga övriga event hölls i och med distansläget. 

 

Övrigt 

Märken: Under ovve-fix sålde vi 114 märken för 2280 kr. 



Klistermärken: Klistermärkena höll sig perfekt inom budget, det vill säga -250 kr.  

Stass: Vi gick 2860,2 kr minus på stassen, detta på grund av COVID-19. I och med det 

dåvarande rådande distansläget hade vi endast en huvudsponsor till stassen, vilket gjorde att 

vi fick skicka stassen på tryck igen när vi äntligen fick tag på en till sponsor. Det hade kostat 

mindre om vi tryckt allt på en gång, men det var tyvärr inte möjligt.  

Övrigt: Här ingår en rad mindre event. Digital cykelfest med AKTU. Lunchföreläsning med 

Vattenfall, digital CV-hjälp med Ericsson. Kvällsföreläsning med CGI. 

Inspirationsföreläsning med Link-SIC & ELIT. Allt detta gick vi plus på enligt standardpriser 

för lunchföreläsningar med lite till ingen avvikelse.  

 

 


