
Ekonomisk berättelse LINK 2020/2021

Utdelning
Enligt avtal har LINK betalat ut en utdelning till D- och Y-sektionen på 93243 kr vardera,
motsvarande 186486 kr totalt. Denna summa är högre än vad som angavs i den aktuella
budgeten för ett digitalt LINK, mer om detta går att hitta i resten av den ekonomiska
berättelsen.

Uppdaterad budget
Under vårmötet 2020 spikades budgeten för LINK 20/21 men i och med corona blev det
ganska tydligt att vi behövde göra förändringar i budgeten i takt med att vi förändrade
vår verksamhet. Efter många revideringar och möten med respektive styrelse kom vi
fram till en budget som var anpassad efter ett 100% digitalt LINK. I denna budget, som
spikades i början av november,  planerade LINK ha 478050 kr i intäkter och 477977 kr
på utgifter inklusive utdelning, som budgeterats till 66150 kr/sektion.

De största ändringarna för intäkter kom från att vi inte längre kunde ha kvar samma
grundpaket, eftersom att vi inte kunde ha en mässa, vilket ledde till ett ganska stort
bortfall i möjliga intäkter. Dock så kunde vi, på grund av omstruktureringarna som även
nämndes i verksamhetsberättelsen, ha fler kontaktsamtal samt även coffee meetings
vilket bidrog till en ökning i intäkter. Vi kunde även ha kvar paket för
huvudsamarbetspartners + övriga samarbetspartners samt lunchföreläsningar, dock
med reducerade priser.

De ändringarna till utgifter som vi gjorde var mest kring event och mässa-delarna,
eftersom de var dem som påverkades mest av situationen. Banketten försvann i princip
och bland eventen avbokades inspirationsföreläsningen samt sänkning av LINKedON.
Marknadsföringsbudgeten ändrades mest i syfte att tydliggöra vad som redan var köpt,
då dessa köp skedde innan diskussionen kring en ny budget hade startat. Här tog vi
bland annat bort posten för mässtryck, samt att vi ökade på övrig marknadsföring och
delade upp den i två delar, där en av dessa delar täckte specifikt ett monter-inköp som
skedde under vinterhalvåret. Mäss-budgeten ändrades till en budget för kontaktsamtal
och coffe meetings, kallad företagsmöten, som till mestadels bestod av kostnader för
fikakort till mötesdeltagarna. Under posten personal så fanns endast kostnaden för
väskorna kvar och även denna kostnad var reducerad pga att vi beställde färre väskor än
tidigare budgeterat. Budgeten för övriga kostnader ökades en del då vi köpte in hyllor
och lådor till vårt förråd, samt att vi lade till en post för transportkostnader. Vi hade i
överlag även en del buffertar just på grund av den tidigare nämnda osäkerheten under
verksamhetsåret.



Händelseförlopp & Jämförelse med Budget
Under verksamhetsåret så följdes budgeten väl i överlag. Intäkterna stämde överens
med budgeten så när som på några få avvikelser. En av dessa var i budgeteringen där
den budgeterade siffran på hur mycket en samarbetspartner inte stämde överens med
vad som tidigare bestämts mellan dessa parter, medans de andra var kompromisser
mellan företag p.ga faktorer som lågt deltagarantal etc.

Kostnaderna var också i överlag överensstämmande med de budgeterade kostnaderna.
Vissa eventkostnader blev något dyrare än budgeterat, där vi t.ex gick över budgeterad
kostnad för fikakort under företagsmöten samt att vi glömde stänga av ett zoom-paket
efter vi använt det. Dock så kunde zoom-paketet komma till användning via utlåning till
andra utskott i sektionen, och tack vare både bufferten för eventkostnader och
samtalskostnader så hamnade detta allt som allt inom budget.

Som tidigare nämnt så avvek utdelningen en del från vad som tidigare budgeterats, där
utdelningen per sektion ökades ganska markant jämfört med budgetering. Detta gjordes
efter diskussion med sektionskassören, då vi tidigare hade diskuterat fram en rimlig
likviditet till nästa års LINK på 900 000 kr. Jag och sektionskassören bestämde, med
samtycke av båda styrena samt nästa års LINK-presidiet, att sätta utdelningen till den
kvarvarande summan på kontot efter borträkning av likviditeten, vilket resulterade i en
utdelning på 186486 kr totalt eller 93243 till respektive sektion.  Att denna utdelning
blev högre än budgeterat berodde på att det var flera kostnadsställen i budgeten som
användes väldigt lite eller inte alls, såsom event- och transportbufferten, digital reklam
samt en del teambuilding, vilket ledde till att vi hade mer pengar att dela ut i slutändan
än väntat.


