EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING FÖR SFSU 2018
Samlade intäkter och utgifter för perioden 23/11 2017 - 9/11 2018
Intäkter
Utgifter
Resultat

138 862 kr
111 939 kr
26 923 kr

Periodens intäkter bestod av:
100 000 kr - Bidrag från SEF
32 662 kr - Ersättning för deltagande i Erasmus+-projekt
5 700 kr - Medlemsavgifter
500 kr - Justering av tidigare inbetald bankavgift
Periodens utgifter bestod av:
21 548 kr - Omkostnader för årsmöte 2017
4 296 kr - Föreningskostnader och administration1
1 994 kr - Årsmöte för European Club Association2
1 806 kr - Omkostnader för deltagande i möten arrangerade av forskningsprojektet Enable
9 724 kr - Omkostnader för medlemsmöten3
11 357 kr - Omkostnader för möten med SEF
4 175 kr - Omkostnader för övriga externa möten4
3 124 kr - Deltagande vid polisutbildning5
4 951 kr - Projektkostnader6
44 223 kr - Omkostnader för styrelsemöten 7
4 741 kr - Deposition för inställd tioårsfest
Noter
1
Avser kostnader för bank och hemsida
2
Kostnad hänförliga för internationell representation vid årsmöte för European Club
Association (ECA), dessa kostnader ska ersättas av ECA men är ännu ej ersatta.
3
Under året har SFSU:s styrelse anordnat möten med medlemsföreningar i Stockholm,
Göteborg, Malmö, Halmstad, Uppsala, Gävle, Sundsvall och Östersund
4
Avser kostnader för bland annat möten med Brå, polis och SvFF samt SvFF:s årsmöte
5
Avser kostnader för föreläsning vid polisutbildning, dessa kostnader ska ersättas av Polisen
men är ännu ej ersatta.
6
Avser kostnader hänförliga till interna projekt avseende kall pyroteknik och kartläggning av
tillträdesförbud
7
Avser kostnader för de fyra fysiska styrelsemöten vilka under året inte företagits i samband
med årsmöteshelg.
Styrelsens kommentarer
1. Föreningen visar ett starkt positivt resultat för perioden. Detta hänför sig dels till
ökade intäkter genom ersättning för 2017 års deltagande i Erasmus+-projekt och dels

i minskade utgifter då ingen sommarträff genomfördes. Denna planerades att utgå till
förmån för en tioårsfest, vilken ställdes in på grund av bristande intresse.
2. SFSU är lovade ersättning om 1 994 kr från European Club Association för
deltagande i organisationens årsmöte.
3. SFSU är även lovade ersättning om 3 124 kr från Polisen avseende omkostnader för
deltagande i polisutbilding.
4. SFSU har sedan tidigare praxis om att inte redovisa fordringar som tillgångar förrän
dessa återbetalats.
5. Då denna sammanställning avser föreningens intäkter och utgifter för den aktuella
perioden är inga utgifter för föreningens årsmöteshelg 2018 inräknade, eftersom
dessa vid sammanställningstillfället ännu inte uppkommit.

