
 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomisk berättelse för Vänsterpartiet Umeå 2016 

 

Under året har de styrelsen planerat för och genomfört sedvanliga aktiviteter och skött de löpande 

administrativa utgifterna. Dessa har i stort sett följt budget men kostnader för kontorsmaterial, 

kopiering, telefon, internet och el har ökat något medan kostnader för städning, porto och 

bankavgifter ligger något under budget. Sammantaget blir utfallet något över beräknat. 

Verksamheten har på många håll haft lägre kostnader än beräknat och utfallet är därför under 

budget. 
 

Flera större händelser som budgeterats för var detta år inställda, som Socialistiskt och Feministiskt 

forum, medan deltagande vid 8 mars-arrangemang och Umeå pride inte genererade några kostnader. 

Första maj blev något dyrare då partiföreningen detta år var initiativtagare till ett nytt 

samarrangemang (se verksamhetsberättelsen). I den övriga verksamheten märks några lite större 

avvikelser. Budgeten för barnpassning, öppna möten, ombud till distriktsårskonferensen, 

materialinköp och kongress har överskridits. Budgeten för barnpassning överskreds redan i början 

av året och vi insåg snabbt att denna var lågt satt, vilket har justerats i årets budget. Till följd av låg 

efterfrågan under andra halvan av året blev avvikelsen ändå inte så stor. Posterna ombud 

distriktsårskonferens och kongress beräknas på antal medlemmar, glädjande nog fler än i kalkylen,  

och hade en något högre avgift i år. Vi har även detta år, liksom förra, satsat på många intressanta 

föreläsare till våra öppna möten som genererar exponering och intresse för föreningen, men de 

genererar också kostnader i form av arvoden och resor. Vi har bedömt inom styrelsen att vi fått en 

god nytta för dessa något högre kostnader. Valkonferensen inför kongressen belastade inte 

partiföreningen ekonomiskt. Kostnader för kampanj ligger långt under budget, inte minst på grund 

av att den planerade busskampanjen fick skjutas på framtiden, men också då det kampanjarbete som 

genomförts har medfört låga omkostnader, t.ex. materialutdelning. Arbetsgruppernas kostnader har 

varit låga trots intressanta arrangemang. Vi har investerat i vår interntidning Nejlikan, som 

glädjande nog har utkommit med flera nummer under året, men kostnaderna blev lägre än förväntat. 

Den genomförda studiecirkeln har inte haft några omkostnader. Materialinköp har överskridit 

budget då vi gjort några större satsningar under året. Vi har utvecklat vår gemensamma lokal med 

installation av en ljusskylt samt en handikappanpassning, samt gjort en större beställning av tröjor. 

Ett extra årsmöte arrangerades i slutet av våren, men totalt sett landar kostnaderna för årsmöte inom 

budget.  
 

Vi har haft en funktionär anställd på 15 % under året, en mycket värdefull och uppskattad resurs 

som fortsätter även nästa år. Anställningen administreras av kommunen och faktureras föreningen 

och kostnaden slutar något över budget.  
 

På intäktssidan har tyvärr medlemsavgifterna sjunkit något då vi tappat ett antal medlemmar. 

Förhoppningsvis kan vi locka tillbaka dessa under kommande år. Partiskatten har ökat något. 

Uppföljning har gjorts i vanlig ordning och den visar inga stora avvikelser jämfört med tidigare år. 

Vi har även fått en del gåvor under året som redovisas under övriga intäkter. Vi har kopplat 

föreningens bankkonto till Swish, vilket förenklar försäljning vid evenemang och gör det möjligt att 

enkelt lämna en gåva. Försäljningen via Swish redovisas också under övriga intäkter. Kassören är 

administratör för Swish-kontot. 
 

Styrelsen har avsatt pengar till valfonden även detta år. Redovisningsmässigt har detta tagits upp 



som en kostnad i budgeten, vilket revisorerna har anmärkt är felaktigt eftersom det handlar om 

föreningens egna kapital. Detta har justerats i redovisningen. Det gör att det beräknade underskottet 

egentligen är ett överskott. Till följd av att verksamheten haft lägre kostnader än förväntat blir 

resultatet dessutom ett större överskott än i budget. Styrelsen har även avsatt medel för ett mera 

långsiktigt sparande, fördelat på två olika fondkonton. 
  
Sammantaget gör partiföreningen ett positivt resultat, vilket möjliggör fortsatt sparande såväl inför 

det kommande valåret som på längre sikt, samt är en garant för att kunna ha en fortsatt aktiv 

förening även vid en eventuell intäktsminskning. De större avvikelser mot budget som förekommer 

har här förklarats. Föreningens ekonomi bedöms som fortsatt god. 
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