
Ekonomisk berättelse
Styret 20/21

Nedan följer en genomgång av de större avvikelser som finns mot budgeten. Då mycket inte kunde
genomföras under åren har jag valt att inte gå igenom varje budgetpost för sig i alla utskott, då det
inte skulle ge så mycket då anledningen är densamma för i princip allt.

Fasta kostnader

Budget: 21 835 kr
Utfall: - 34 890 kr
Fasta kostnader är fasta kostnader, vi kan inte direkt undvika dem. Sen var även LINKs avkastning
med i budgeten, vilket är lite skevt tänkt. Detta är åtgärdat för framtida år.

Vad Budget Utfall Anledning

Hyra Kårallen 44 000 kr 19 600 kr Kreditfaktura från
Kårservice då 18/19
hade betalat några
fakturor dubbelt.

Fortnox 18 400 kr 28 800 kr Behov av att gamla
Fortnox licenser för
19/20 låg kvar till
höstmötet.

Bankkostnader 3 000 kr 8 800 kr Ny integration, samt
lite kostnader för
Swish och bankgiro
som inte hade räknats
med

LINK utdelning 160 000 kr 93 243 kr Mindre utdelning,
borde egentligen ens
vara med i budgeten



Styret

Budget: -174 036 kr
Utfall: -28 292 kr
På grund av pandemin var det mycket av styrelsens budget som inte kunde användas, vilket var
gynnsamt för sektionen då styret står för ganska stora kostnader ett vanligt år då bland annat
sektionsaktivas går under deras budget.

Vad Budget Utfall Anledning

Intern äskningspott 20 000 kr 6 500 kr På grund av pandemin
var det inte mycket
som äskades för. Mer
strategiskt
användande av
medlen istället för att
fylla upp luckor som
kanske fanns inom
budget.

Nolle-P aktivitet 5 000 kr 0 kr Corona. Denna post
utgick och har även
försvunnit i framtida
budgetar, då all
mottangningsverksam
het ligger under
Staben.

Teambuildning 4 500 kr 1 100 kr På grund av hur
pandemin utvecklades
fanns inte riktigt
tillfälle för styret att
använda sin
teambuildningsbudget
. Man såg även detta
som ett exempel på att
ta ansvar under
rådande
omständigheter.

Sektionsmöten 31 500 kr 0 kr På grund av att
pandemin gjorde det
omöjligt för oss att
samla fler än en
handfull personer
utgick denna
budgetpost. Tråkigt,



men det var tyvärr
den verklighet vi levde
i.

Sektionsaktivas 86 150 kr 0 kr På grund av pandemin
kunde sektionaktivas
inte genomföras på ett
tillfredsställande sätt,
och vi valde att helt
enkelt vänta på att
bättre tider kom.
Vilket de aldrig gjorde.
Delar av denna budget
låg till grund att aktiva
20/21 blev inbjudna
till kick-offen nu i
hösten.

Ersättning för revision 4 000 kr 7 900 kr Högre kostnad då
revisorerna för 19/20
behövde lägga mer
arbete än förväntat.

Kansli

Budget: -33 038 kr
Utfall: -26 961 kr
Större delen av budgeten användes som förväntat, budgetposten för överlämning användes  inte pga
Corona.

Alumni

Budget: -12 061 kr
Utfall: -5 395 kr
På grund av corona kunde Alumni inte bedriva sin verksamhet som vanligt. Större delen av
kostnaderna är äskning från nämnden som kommer tillbaka under 21/22.

MafU

Budget: 1 770 kr
Utfall: 4 056 kr



MafU hade typ inga utgifter, dock så blev det många hemmissioneringar som sektionen får en slant
för.

NärU

Budget: 280 100 kr
Utfall: 153 755 kr
Corona, svårare om inte omöjligt att få till företagsevent som är en stor del av inkomsterna. Några
avtal som fick ärvas från 19/20 som då inte skapade ny inkomst. Många annonser istället för att
väga upp för avsaknaden av event.

PubU

Budget: -29 176 kr
Utfall: -8 243 kr
Återigen påverkade corona PubU:s verksamhet. De hann hålla en pub, därav kostanderna.

UtbU

Budget: 15 300 kr
Utfall: 23 003 kr
UtbU kunde inte hålla igång sin verksamhet på grund av corona. De hade inga större utgifter och fick
in pengar för den studiebevakning som gjordes under 19/20.

Valberedningen

Budget: -1 250 kr
Utfall: 0 kr
På grund av corona använde valberedningen inte sin budgetpost för teambuilding och hade därmed
inga utgifter.

WebbU

Budget: -7 500 kr
Utfall: -496 kr
WebbU hade en liten teambuilding, utöver det så hade de inga utgifter. Deras budgetpost för
webbprojekt blev inte använd.



InfU

Budget: -11 619 kr
Utfall: -1 933 kr
InfU använde sin budgetpost för sida i LiTHanian. Utöver det hade de inga utgifter värda att nämna.

Werk

Budget: -48 750 kr
Utfall: -27 992 kr
Bilen betalade mer eller mindre sig själv i drift, “liten” reperationskostnad på 13k kr. Färre ovvar
behövde köpas in, typ lika många ovvar som vanligt såldes. Lite högre kostnad för revärer än räknat.

Jubileum

Budget: -20 000 kr
Utfall: -2 325 kr
Brunchpaket från [hg] som blev sent avbokat. Annars hölls allt digitalt och bidrog inte med några
kostnader.

DEG

Budget: -2 050 kr
Utfall: -500 kr
DEG 21/22 fick använda en del av teambuilding-budgetposten för en kick-off eftersom de valdes in
innan sommaren och det inte fanns några andra DEG:are som kunde använda pengarna.

Totalt

Budget: -20 474 kr
Utfall: 43 787 kr
Att NärU och LINK lyckades även under ett pandemi år dra in så pass mycket pengar gjorde att
styrets utskott i stort faktiskt gick med överskott, vilket mot budgeten kanske inte var jättebra, men
för omständigheterna är det bra, då sektionen kan komma ut från pandemin redo att tackla
eventuella ekonomiska kostnader som kan uppstå när allting börjar snurra igång igen.
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