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COVID-19  
På vårmötet 2020 presenterades en budget som utgick ifrån att Nolle-p skulle kunna hållas 
likt ett normalt år, vilket inte blev fallet. Därav gjordes budgeten om under sommaren och 
Nolle-p genomfördes efter den. Under höstmötet 2020 presenterades den uppdaterade 
budgeten och de stora skillnaderna från den godkända budgeten.  
 

ALLMÄNT 
Originalbudgeten var uppdelad på per event, då de flesta av dessa inte kunde genomföras 
delades budgeten i stället upp i mottagning, Gasque, spons, faddrar, STABEN, stass, övrigt 
och till sist Ettansittning.  
 

Poster som existerar både i budget samt resultat  
SPONS 
Då många sponsorer var avtalat innan den ursprungliga budgeten lades fram stämmer den 
till största del, det skiljer sig 11 000 kr då det var företag som inte kunde hålla event pga. 
Covid-19 men att vi fick in andra företag/föreningar på stationer eller i Nolle-boken.  
 

FADDRAR  
Många av budgetposterna för faddrar var detsamma. Det stora skillnaderna var att inget 
specialfaddertack kunde genomföras samt att vi inte använde oss av systemet som gjorde 
att vi hade ”topp 10”-faddrar.  
 

GASQUE  
Den Gasque-labb som planerades och den som genomfördes skiljde sig en hel del, därav är 
skillnaden stor i budgeten och resultatet. Bland annat så var detta ett event som inte ingick i 
Nolle-avgiften utan kunde köpas till för 70 kr vilket gjorde att intäkten blev mycket högre än 
planerat.  
 

 



STABEN 
I budgeten räknades även stassen (28 600 kr) in under denna kategori, för enkelhetensskull 
separerade jag denna i resultatet. Anledningen till att denna är mindre än planerat är pga. 
minskade kostnader i form av jobbmat/dryck, kick-off summan sänktes för att matcha övriga 
utskott. 
 

MOTTAGNING  
Denna post har ändrat sig en del från budgeten till resultatet.  
 
Nolleavgift: Då Nolle-p skulle bli helt annorlunda och utan många av de vanliga eventen 
valde vi att sänka Nolleavgiften från 300 kr till 130 kr där det var möjligt att köpa till Gasquen 
biljett för en totalsumma av 200 kr. Vi hade haft möjlighet att sänka den ytterligare, men för 
att det i längden ska vara hållbart och inte ett år får ett nästintill gratis Nolle-p valde vi denna 
summa, samt valfritt att köpa till Gasquen, något som i vanliga fall är inkluderat.  
 
Övriga inkomster: Övriga inkomster under denna post är bidrag från LinTek samt 
återbetalning från Åbro när drycken som inte gick åt samt pant lämnades tillbaka.  
 
Mat och dryck: Under denna post ligger även kostnader för mat och dryck under 
mottagningen (förutom Gasquen) samt hyra för grillar. Något som i budgeten låg under varje 
separat event.  
 
Övriga kostnader: Andra kostnader under denna post är även bussbiljetter för 
stadsvandring, ryggsäckarna, Nolle-bok, sångbok, nolleuppdrag, märken samt STABENs 
STABs dag.  
Dessa kostnader stämmer överens med budgeten för dem, förutom att nolleuppdrag blev en 
del mindre.  
 
I budgeten fanns även kostnader för bidrag till D-Groups Nolle-sittning som inte blev av 
under Nolle-p, tryck för biljetter, mat första dagen osv som vi inte behövde betala.  
 

ÖVRIGT  
I denna post är allt som inte har en naturlig plats, exempelvis hyra av bilar, 
förbrukningsmaterial, kostnader för hemsida.  
Mycket av innehållet under övrigt i budgeten har i resultatet flyttats till mottagning, bland 
annat bussbiljetter och märken medan det har tillkommit nya kostnader i resultatet såsom 
handsprit.  
Den totala summan för övriga kostnader i resultatet stämmer överens med budgeten. 
 

Poster som enbart existerar i resultatet  
STASS  
Som nämnt ovan fanns denna post under STABEN i budgeten och låg på 28 600 kr (11 * 
2 600). Den slutgiltiga summan för stass blev ca 3 000 kr mindre. 
 
 



ETTANSITTNING  
Då finalsittningen inte blev av under Nolle-p och vi hade råd valde vi att fixa en 
subventionerad sittning i oktober. På denna backade vi ca 35 000 kr vilket ungefär motsvarar 
den summa som i budgeten var planerad att ges till D-Group för att subventionera sittningen 
(30 000 kr).    
 

Poster som enbart existerar i budget  
NOLLE-DISCO, HAJK, DONNA-SITTNING, CAPS LABB, 
FÖRELÄSNINGAR, STYFEN, SLASQUEN, REDOVISNINGSSITTNINGEN  
Dessa event genomfördes inte alls i den form de var planerade att göra. Det event som i 
vissa fall ersatte dem finns under mottagning i resultatet.  
 

 

Avslutningsvis 
I det stora hela så skiljer sig budgeten och resultatet en del, inte minst när det kommer till 
resultatet då vi budgeterat för ett minusresultat men i stället gick mycket plus. Eftersom året 
var oerhört oförutsägbart var det svårt att beräkna alla eventuella utgifter samt att vi inte 
ville sänka Nolle-avgiften för mycket. En annan del är även att vår stora inkomstkälla, 
sponsorerna, var färdiga långt innan vi visste att Nolle-p skulle bli så pass annorlunda.   
 
 

 
 
 

För STABEN 20/21  
 
Sophie Ryrberg  
Kassör 20/21 



Budget STABEN 20/21
Resultatenheter / Event

INKOMSTER KOSTNADER RESULTAT

Capslabb 0.00 kr 8,700.00 kr -8,700.00 kr

DonnaSittning 16,680.00 kr 31,500.00 kr -14,820.00 kr

Faddrar 20,300.00 kr 59,000.00 kr -38,700.00 kr

Föreläsningar 0.00 kr 3,820.00 kr -3,820.00 kr

Gasquelabb 1,875.00 kr 28,160.00 kr -26,285.00 kr

HAJK 0.00 kr 27,050.00 kr -27,050.00 kr
Inköp och Försäljning 
Dryck 39,500.00 kr 46,800.00 kr -7,300.00 kr

Mottagning 115,200.00 kr 171,062.50 kr -55,862.50 kr

Redovisningssittning 43,840.00 kr 74,550.00 kr -30,710.00 kr

Slasquen 64,000.00 kr 64,000.00 kr 0.00 kr

Spons 278,500.00 kr 0.00 kr 278,500.00 kr

STABEN 0.00 kr 43,980.00 kr -43,980.00 kr

STABENs Nolledisco 96,300.00 kr 96,300.00 kr 0.00 kr

STYFEN 0.00 kr 0.00 kr 0.00 kr

Övrigt 0.00 kr 25,928.30 kr -25,928.30 kr

TOTALT RESULTAT: -4,655.80 kr



Resultat STABEN 20/21
         Resultatenheter / Event

INKOMSTER KOSTNADER RESULTAT

Faddar 18,034.60 kr 33,325.56 kr -15,290.96 kr

Mottagning 94,555.00 kr 171,487.90 kr -76,932.90 kr

Gasque 20,410.00 kr 28,555.00 kr -8,145.00 kr

Spons 267,500.00 kr 0.00 kr 267,500.00 kr

STABEN 0.00 kr 12,502.65 kr -12,502.65 kr

Stass 0.00 kr 24,896.38 kr -24,896.38 kr

Övrigt 150.00 kr 23,275.43 kr -23,125.43 kr

Ettansittning 68,261.00 kr 103,413.12 kr -35,152.12 kr

0.00 kr

TOTALT RESULTAT: 71,454.56 kr


