
SPF Seniorerna Skånedistriktet - Rambudget

Organisationsnummer 845001-0148 Budget 2017 Resultat Budget 2018 Budget 2019 Budget 2019

per 170201 2017 Rev per 180319 Prel. per 181101 Reviderad efter Region-

Verksamhetens intäkter (delvis fr res.enh) bidragsbeslut feb 2019

Medlemsavgifter 1130 1140 1120 1125 1125

Region Skåne Bidrag 748 749 748 1000 734

Kursverksamhet - 100 136 100 100 100

Ordförandekonf./dag 30 37 30 25 25

Distriktsstämma 15 10 10 10 10

Övriga intäkter 100 112 100 200 200

Beräknade Förbundsbidrag 40 44 40 40 40

Summa Intäkter 2163 2228 2148 2500 2234

Verksamhetens kostnader

Kursverksamhet -180 -242 -180 -240 -240

Ordf. dag -50 -56 -55 -60 -60

Representation och gåvor -15 -9 -15 -20 -20

Marknadsaktivitet -80 -97 -80 -70 -70

år 2015 Rese/livsstil - SeniorEvent -85 -31 -50 -150 -150

Föreningsverksamhet, bidrag etc -50 -46 -50 -50 -50

Sång boule golf bridge bowling hjärnkoll -40 -38 -40 -50 -50

Övriga kostnader -50 -12 -50 -30 -30

Delsumma -550 -531 -520 -670 -670

Övriga externa kostnader

Lokalhyra -53 -51 -60 -70 -70

El -10 -8 -10 -10 -10

Övr.kostn.hyrd lokal -250 -1 -100 -50 -50

Hyra av inventarie  (kontorsmaskin) -30 -18 -25 -25 -25

Inventarier. Förbrukningsinvent. -20 -6 -90 -40 -40

Programvaror, abonnemang Visma -15 -13 -15 -15 -15

Förbrukningsvaror Kop.papper, toner m.m. -20 -2 -20 -20 -20

Serviceavtal kopior -6 -7 -8 -8 -8

Styrelsemöte -30 -17 -30 -30 -30

Årsmöteskostn. distriktstämman -65 -85 -80 -90 -90

Kontorsmaterial -20 -3 -20 -20 -20

Tele Fax Data kommunikation -10 -16 -15 -15 -15

Porto -25 -8 -15 -15 -15

Kundförlust 0 -22 0 -10 -10

Distriktsstyrelsen m fl

Arvoden resor styrelse kurser -20 -15 -10 -10 -10

Årsarvode styrelsen -36 -36 -37 -37 -37

Arvode revisorer -10 -9 -10 -10 -10

Arvode styrelsearbete, kurser, utskott m.m. -125 -124 -125 -125 -125

Reseersättning -100 -98 -100 -100 -100

Valberedning total (Ny 2018) -33 -33 -33

Förbundskonferens/kurser STHLM resor -20 -3 -20 -20 -20

Bankkostnader -5 -3 -5 -5 -5

Föreningsavgift Idea, SV m.fl -5 -4 -5 -5 -5

SLASK kto 6xxx exkl bokfört i 6430-6450 nedan 4

Delsumma -875 -545 -833 -763 -763

Personalkostnader mm

Löner Personal -625 -643 -650 -670 -670

Socialakostnader -200 -194 -200 -214 -214

Collectum / Fora -55 -57 -66 -70 -70

Externa intäkter personal 0 0 0 0 0

Övriga Personalkostnader -20 -30 -20 -20 -20

Delsumma -900 -924 -936 -974 -974

Arb.giv.avg enl. nya pens.systemet 0 0 0 0

Kongress (i resultat = Direkta kostn) -120 -128 0 0 0

Avskrivningar -1 -2 0 0 0

I bokf. Ej i ovan

Övr uppskattade kostn gr 7 - Extra personal 0 -100 -100 -100

Delsumma -121 -130 -100 -100 -100

Summa kostnader -2446 -2130 -2389 -2507 -2507

Verksamhetens resultat -283 98 -241 -7 -273

Resultat från finansiella poster

Övriga intäkter och liknande reultatposter 1 6 1 1 1

Räntekostnader och andra resultatposter

Delsumma 1 6 1 1 1

Resultat efter finansiella poster -282 104 -240 -6 -272

Återföringar gällande tidigare årskostnader

Återförda avsättningar för årets kostnader 250 100 250 80 80

Avsätting kongress 0 0 0 -60 -60

Avsättning lokal och inventarier -10 -100 0

Avsättning verksamhetutveckling -10 0 -10 -10 -10

Avsättning jubileumsskrift -15 0 0 0 0

Resultat -67 104 0 4 -262


