
Ekonomiska ramar

Intäkter
Föreningens intäkter består av pengar från våra mecenater Hyresgästföreningen, Bosam och
Riksby�en här kategoriserade som övriga bidrag på 550 000 kr. Dessa är stabila inkomster som
vi förväntar oss li�er stabilt över tid.

Den andra delen och den största delen av våra inkomster är statsbidraget vi �år från
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Detta bidraget baseras på hur många
medlemmar och lokalavdelningar vi har.

De totala intäkterna li�er på 1 976 269,00 kr.

Kostnader
Fördelningen av förbundets kostnader kan ni se i diagrammet nedan. Nedan följer också några
punkter som beskriver utgi�erna i breda drag och innehåller små förklaringar.

Den största delen är löner som beräknas kosta ca 1 453 000 kr under det kommande året.

Däre�er är det information som är en av de största utgi�erna på 142 000 kr, där ingår
informationstjänster, medlemsregister och annonsering i sociala medier.



Lokalhyra är en stor utgi� på 135 000 kr som täcker vårt förbundskansli med kontor för
anställda och förvaring av material såsom merch.

Rese- och konferenskostnaderna är på 120 000 kr och rymmer kostnader för stämman,
politikerveckan i Almedalen och anställdas och förtroendevaldas resor.

Lokalavdelningsbiten innebär enbart dem bidrag som lokalavdelningarna kan använda till direkt
verksamhet, såsom prenumerationer, �ka och andra inköp. Andelen må se liten ut i
sammanhanget men viktigt att påpeka är också att stor del av lokalavdelningarnas kostnader
�nns inbäddade i andra budgetposter. T.ex. stöttar förbundet med annonspengar i samband
årsmöten och resor och boende till förbundsstämman för ombud som täcks av budgetposten
rese- och konferenskostnader.

Summan av årets kostnader är 2 041 174 kr. Mellanskillnaden mellan inkomsterna och de
förväntade kostnaderna, alltså det negativa resultatet, täcks med hjälp av en del av det stora
överskottet från 2021. Detta för att vi ska kunna göra ett riktigt bra verksamhetsår och ge oss
själva förutsättningar att växa som rörelse.

Styrelsen föreslår

att lä�a de ekonomiska ramarna till handlingarna


