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RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoner, queeras och 

intersexpersoners rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL:s 

målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för 

HBTQ-personer som för alla andra i samhället. RFSL Umeås räkenskapsår sträcker 

sig över ett kalenderår. Därför är den ekonomiska berättelsen för detta år baserad på 

perioden 1/1-2019 - 31/12-2019. 

  

Den första januari 2019 hade RFSL Umeå 308 240,87 kronor på företagskontot och 

27 035,97 kronor på placeringskontot. Den sista december hade RFSL Umeå 155 

827,34 kronor på företagskontot och 27 035,97 kronor på placeringskontot. 

  

Inkomster 

För 2019 blev RFSL Umeå beviljade följande bidrag: 

●      220 000 kr från Länsstyrelsen i Västerbottens län för projektet 

Newcomers. Insatsen avser tidsperioden 2019-04-01 till 2020-03-31. 

RFSL Umeå betalade däremot tillbaka 39685 kr till Länsstyrelsen, vilket 

resulterar i att totala inkomsten blev 180 315. 

  

●      4 000 kr från Umeå kommun för projektet Newcomers. 

  

●      200 000 kr från Folkhälsomyndigheten för projektet HIV. Insatsen avser 

verksamhetsåret 2019. RFSL Umeå betalade däremot tillbaka 28471 kr till 

Folkhälsomyndigheten, vilket resulterade i att totala inkomsten blev 171 

529 kr. 

  

Utbildningsverksamhet 

56 655 kr totalt för 2019, varav 25 400 kr inbetalades i januari 2020 men har 

periodiseras på verksamhetsåret 2019. 

  

Medlemsavgifter 

6 510 kr. 

  

Totala inkomster: 407 248 kr 

  

Utgifter 

Städkostnader 

RFSL Umeå delar kostnader för städning av lokalerna med övriga hyresgäster. 

Kulturstorm står på avtalet och RFSL Umeå faktureras av dem. Den totala kostnaden 

för städ för 2019 har varit 3338 kr. 

  

Elkostnader 
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1 051 kr totalt för 2019. 

  

Hyra 

30 194 kr totalt för 2019. 

  

Lilla Ekonomibyrån 

RFSL Umeås redovisningsbyrå heter Lilla Ekonomibyrån och till dem har RFSL 

Umeå betalat 16452 kr för deras redovisningstjänster. 

  

Resor och transporter 

17 363,85 kr. 

  

Arvodering 

Utbildare 

Totalt har RFSL Umeå betalat 19 339 kr som arvode till utbildarna år 2019. 11 289 kr 

av dessa 19 339 kr betalades ut i febuari 2020 men har periodiseras på 

verksamhetsåret 2019. 

  

Samordnare 

Totalt har RFSL Umeå betalat ut 364 475 kr till vår samordnare. 

  

Totala utgifter: 511 059 kr (med projektens kostnad inräknad och andra externa 

utgifter, vänligen se huvudboken). 

  

Verksamhetsårets resultat 

Intäkter: 407 248 kr 

Kostnader: 511 059 kr 

Resultat: -103 811 kr 

  

Stort negativt resultat på grund av: 

●      År 2018 fick RFSL Umeå 137 200 kr från Postkodstiftelsen för projektet 

Marsha. Insatsen avsåg perioden 2018-11-01 till 2019-07-15. Dessa medel 

blev bokförda år 2018, trots att större delen av projektet genomfördes och 

de flesta utgifterna gjordes 2019. Enligt budgeten var 105 000 kr av 

medlen från Postkodstiftelsen avsedda att användas under 2019. 

●      Vi har som sagt även fått betala tillbaka till både Länsstyrelsen och 

Folkhälsomyndigheten. 

  

År 2020 

Inför 2020 har styrelsen valt att söka bidrag från Länsstyrelsen samt bidrag från 

Folkhälsomyndigheten för fortsättning på samma projekt. Medel är redan sökta och 
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beviljade från Föreningsbyrån Umeå för fortsättning på projektet Marsha, men där 

är ambitionen och förhoppningen att Marsha arbetas in i kommunens regi. 


