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Den här är den ekonomiska berättelsen för Jagvillhabostad.nu året 2021. Året har präglats av
pandemin vilket har gjort att det under stora delar av året inte kunde genomföras fysisk aktivitet
vilket har gjort att den ekonomiska aktiviteten har varit lägre än normalt. Till det här året
fördes 150 000 kronor över från 2020 i enlighet med MUCFs bestämmelser med hänsyn till den
pågående pandemin.

Föreningens stora utgi�er handlar om löner, arvoden och lokaler. Föreningen använde sig av de
ytterligare medlen vi hade tillgång till i år för att anställa en verksamhetsutvecklare vilket gjorde
att kansliet gick upp till 3 personer under våren. Styrelsen och ordförande har ha� större
arvoden under året än tidigare detta för att kompensera för ökad aktivitet hos dessa. Styrelsens
arvoden avslutades när ett fulltaligt kansli var på plats igen. Förbundsordförande tog ett stort
ansvar i perioden mellan att förbundschefen slutade och generalsekreteraren tillträdde samt
kommunikationsuppgi�er fram till att kommunikatören tillträdde 1/1-22 vilket också motiverar
det högre arvodet. Lokalkostnaderna blev lägre än förväntat, pågrund av byte till ett mindre
kontor för förbundskansliet.

Årets inkomster kommer från vårt statsbidrag och våra mecenater. Styrelsen har under året
hittat en till mecenat vilket har ökat våra inkomster än mer. Inkomster från så många källor
försäkrar om framtida stabilitet för organisationen och ger oss möjlighet att fortsätta ha en bra
bu�ert för framtiden. Vi har även tagit emot ekonomiskt stöd för ett tidigare samarbete med
Junior Living.

Årsresultatet är ett stabilt plusresultat på 200 000 kronor då. Det höga plus resultatet kommer
till stor del ifrån att man i budgetprocessen för året tog höjd för lokal- och personalkostnader då
det var svårt att veta exakta kostnader när vi var tvungna byta lokal och anställa ny personal.
Detta ger möjlighet att öka på årets budget inför valet och att fortsatt stärka organisationen på
lång sikt.


