
Intäkter

Folkhälsomyndigheten 200 000,00 kr [1]
TIA-medel Länsstyrelsen jan - mars 2021 44 300,00 kr [2]
Utbildningsintäkter 24 000,00 kr [3]
TIA Länsstyrelsen april - dec 2021 203 976,00 kr [4]
Umeå kommun Verksamhetsstöd 70 000,00kr [5]
Medlemsavgifter 3 500,00 kr [6]

Summa intäkter 545 776,00 kr

Utgifter

Kostnader, extern bokföring - Idrottsservice 15 625,00 kr
Personalkostnader 356 376,00 kr
Arvode utbildare 8 500,00 kr [7]
Hyra lokal 38 364,00 kr [8]
Elkostnader, lokalen 2 500,00 kr
Städ 7 000,00 kr
Resor 8 500,00 kr
Kurser, konferenser, fortbildning, workshops 8 500,00 kr
Möteskostnader 1 000,00 kr
Gåvor volontärer 1 000,00 kr
Aktiviteter 15 100,00 kr
Materialkostnader och mindre inköp 7 800,00 kr
Bredband 7 752,00 kr
Folkrörelsearkiv 900,00 kr
Information och marknadsföring 11 000,00 kr
Kontorsartiklar 3 000,00 kr
Portokostnader 1 100,00 kr
Försäkringskostnad 2 000,00 kr
Bankkostnader 3 700,00 kr
Familjegruppen, aktivitetskostnader 2 000,00 kr
Övrigt / oväntade kostnader / utjämning - se specificerad budget 44 059,00 kr

Summa utgifter 545 776,00 kr

Resultat 0,00 kr



SPECIFICERAD BUDGET 2021
Kst 2 Proj. 1 HIV/STI Folkhälsomyndigheten Kst 2 Proj. 2 TIA Newcomers jan-mars Kst 2 Proj 2. TIA Länsstyrelsen april-dec Kst 1 Föreningens egna medel Kst 1 Verksamhetsstöd Umeå kommun

Intäkter
Folkhälsomyndigheten Kst 2 Proj 1 (beviljad) 200 000,00 kr 200 000,00 kr [9]
TIA Länsstyrelsen Kst 2 Proj 2 (jan-mars) 44 300kr 44 300,00 kr
Utbildningsintäkter Kst 1 24 000kr [10] 24 000kr [11]
Medlemsavgifter Kst 1 3 500,00 kr [12] 3 500,00 kr
Verksamhetsstöd Umeå kommun 70 000,00 kr 70 000,00 kr
TIA Länsstyrelsen Kst 2 Proj 2 (april - dec) [13] 203 976,00 kr 203 976,00 kr [14]

Summa intäkter 545 776,00 kr 200 000,00 kr 44 300,00 kr [15] 203 976,00 kr 27 500,00 kr 70 000,00 kr

Utgifter
Extern bokföring Idrottsservice 15 625,00 kr  [16] 15 625,00 kr
Personalkostnader [17] 356 376,00 kr 127 400,00 kr [18] 38 500,00 kr 190 476,00 kr
Arvode utbildare + resekostnad och lunch 8 500,00 kr [19] 8 500,00 kr [20]
Hyra lokal (9591 kr / kvartal 2021) 38 364,00 kr [21]  [22] 38 364kr
Elkostnader lokalen 2 500,00 kr [23] 2 500,00 kr
Städ 7 000,00 kr  [24] 7 000,00 kr
Resor 8 500,00 kr 5 000,00 kr 1 500,00 kr [25] 2 000,00 kr [26]
Kurser, konferenser, fortbildning, workshops 8 500,00 kr 6 500,00 kr [27] 2 000,00 kr [28]
Möteskostnader 1 000,00 kr 1 000,00 kr [29]
Gåvor volontärer 1 000,00 kr 1 000,00 kr [30]
Aktiviteter [31] 15 100,00 kr 5 100,00 kr [32] 3 000,00 kr 4 000,00 kr [33] 3 000,00 kr [34]
Materialkostnader och mindre inköp [35] 7 800,00 kr 2 800,00 kr 5 000,00 kr [36]
Bredband [37] 7 752,00 kr [38]  [39] 7 752,00 kr [40]
Folkrörelsearkiv 900,00 kr 900,00 kr
Informationsmaterial, marknadsföring [41] 11 000,00 kr 5 000,00 kr 3 000,00 kr [42] 3 000,00 kr [43]
Kontorsartiklar [44] 3 000,00 kr 3 000,00 kr [45]
Portokostnader 1 100,00 kr 1 100,00 kr [46]
Försäkringskostnad 2 000,00 kr 2 000,00 kr [47]
Bankkostnader 3 700,00 kr [48] 3 700,00 kr [49]
Familjegruppen, aktivitetskostnader 2 000,00 kr 2 000,00 kr
Övrigt/oväntade utgifter/utjämning 44 059,00 kr 41 200,00 kr [50] 2 500,00 kr [51] 359,00 kr

Summa utgifter 545 776,00 kr 200 000,00 kr 44 300,00 kr 203 976,00 kr 27 500,00 kr [52] 70 000,00 kr

RESULTAT 0,00 kr



[1] Beviljade medel

[2] Beviljade medel, ingår i projektåret april 2020 - mars 2021 

[3] Beräknat på föregående års intäkt

[4] År 2021: Ansökes om i mars 2021

203.976 kr är del av projektårets summa (april - dec). Se specificerad budget för hela projektåret april-
mars 2022. 

År 2020: Bifall om 232500 kr för hela perioden (fram till sista mars 2021) kom i april 2020. 188.200 kr 
gäller fram till sista december 2020

[5] Beviljat feb 2021. 

[6] Beräknat på föregående års intäkt

[7] Landade, inkl resa och matersättning, samt stöd från förbundet vid utbetalning av arvode, på ca 
8300 kr 2020

[8] Exakt summa för 2021 är 38364 kr.
9591 kr per kvartal. 

[9] 200.000 kr är beviljat för 2021, men i feb 2021 fick vi 70.000 kr från Umeå kommun som täcker ex 
lokalkostnad. Denna revideras därför, se specificerad budget

[10] 2020 sålde vi för 24.000 kr utbildning

[11] Beräknat på:

1 halvdagsutbildning 2021 kostar 12.000 kr (varav utbildaren arvoderas om 3.500 kr per tillfälle)

Dock svårt att veta eftersom vi har få utbildare och haft få utbildningar under 2019. Beräkningen gjord 
utifrån en tanke om att ge 2 st halvdagarsutbildningar (á 12.000 kr) med en utbildare per gång

[12] Beräknad enligt 2020 års bokföring där intäkter för medlemsavgifter landade på 3660 kr

[13] Sökes om i mars, gäller för 1/4 2021 - 31/12 2021 (med medel fortsatt 1/1 - 31/3 2022) vilket är del 
av projektåret april2021-mars2022

[14] År 2021: Ansökes om i mars 2021

203.976 kr är del av projektårets summa (april - dec). Se specificerad budget för hela projektåret april-
mars 2022. 

År 2020: Bifall om 232500 kr för hela perioden (fram till sista mars 2021) kom i april 2020. 188.200 kr 
gäller fram till sista december 2020

[15] Del av projektåret april2020-mars2021

[16] Här var budgeterat och ansökt om 3200 kr, måste revideras eftersom vi beviljats medel från Umeå 
kommun

[17] 2021 års arvode:

Arvodering av projektledare 364kr/h



[17] 2021 års arvode:

Arvodering av projektledare 364kr/h

[18] 2021 års arvode

Arvodering av projektledare (7 h per vecka á 364kr/h, 11 månader/350 h - ca 18%) 127400 kr

OM REVIDERING BEVILJAS fakturerar Sanna 407kr/h inkl soc avg och semesterersättning - ingår i 
"Övrigt"-potten nedan

[19] Landade, inkl resa och matersättning, samt stöd från förbundet vid utbetalning av arvode, på ca 
8300 kr 2020

[20] Beräknat på:
1 halvdagsutbildning 2020 kostar 12.000 kr (varav utbildaren/utbildarna arvoderas om 3.500 kr per 
person per gång)

Beräknat utifrån en förhoppning om att ge två halvdagars utbildning år 2021

2020: Landade, inkl resa och matersättning, samt stöd från förbundet vid utbetalning av arvode, på ca 
8300 kr 2020

[21] Exakt summa för 2021 är 38364 kr.
9591 kr per kvartal.

[22] Här var budgeterat och ansökt om 30.000 kr, detta revideras hos Folkhälsomyndigheten eftersom 
vi beviljats medel från Umeå kommun som täcker hyran 2021

[23] 2100 kr under 2020

[24] Budgeterat och sökt om 6.000 kr - revideras eftersom vi fick beviljat stöd från Umeå kommun

(I budget till folkhälsomyndigheten inkluderat i "lokalkostnader")

[25] Fika till möten, årsmöte

[26] Resor för styrelsemedlemmar vad gäller RFSL nationellt konferenser, kongress, inom länet etcetera

[27] I ansökan: "övrigt, tex utbildning"

[28] Deltagande vid kongress, konferenser, fortbildning etc

[29] Fika till möten, årsmöte

[30] Eventuella gåvor till revisorer, volontärer, styrelsemedlemmar

[31] Aktivitetskostnader ex biljetter, entrékostnader, hyra av utrustning, föreläsararvoden etc

[32] I ansökan: "övriga aktiviteteskostnader, tex fika"

[33] Aktivitetskostnader, föreläsararvoden, etc

[34] Aktivitetskostnader, föreläsararvoden, etc

[35] Ex spel, pyssel, pynt, etc

[36] Aktivitetskostnader, föreläsararvoden, etc

[37] Bredband (1938 kr / kvartal)



[38] 1938 kr / kvartal 2021

[39] Budgeterat och sökt om 2000 kr
Måste revideras eftersom vi fått beviljat belopp Umeå Kommun

(Folkhälsomyndigheten "administrativa kostnader")

[40] Bredband (1938 kr / kvartal)

[41] Kondomer, broschyrer, annonser, m.m.

[42] Aktivitetskostnader, föreläsararvoden, etc

[43] Exempelvis annonser, flyers, etc

[44] Ex toner, pennor, övriga kontorsartiklar

[45] I ansökan under "förbrukningsmaterial"

[46] I ansökan under "administrativa kostnader"

[47] I ansökan under "administrativa kostnader"

[48] Faktiskt bankkostnad 2019: 906 kr
Faktiskt bankkostnad 2020: 918 kr

[49] I ansökan under "administrativa kostnader"

[50] REVIDERAD BUDGET, så fördelas dessa pengar enligt förslag feb 2021:

Större inköp, dator: 16.000 kr
Tillägg semesterersättning, 12%: 15.050 kr
Utjäming: 150 kr
+
Övrigt/aktivitetskostnader: 10.000 kr

[51] Dessa cash pytsas ut till det vi kan tänkas behöva det till?

[52] Föreningens kostnader är avhängigt inkomster vad gäller utbildning, så dessa utgifter måste 
bevakas och stämmas av


