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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 1/1-2020 - 31/12-2020. 

  

Den första januari 2020 hade RFSL Umeå 155 827,34 kronor på företagskontot och 

27 035,97 kronor på placeringskontot. Den sista december hade RFSL Umeå 184 

724,16 kronor på företagskontot och 27 035,97 kronor på placeringskontot. 

  

Inkomster 

För 2020 blev RFSL Umeå beviljade följande bidrag: 

●    232 500 kr från Länsstyrelsen i Västerbottens län för projektet 

Newcomers. Insatsen avser tidsperioden 2020-04-01 till 2021-03-31. 

RFSL Umeå betalade däremot tillbaka 17 180 kr till Länsstyrelsen som var 

kvarvarande medel från föregående projektperiod, vilket resulterade i att 

totala inkomsten blev 215 320 kr. 

  

●   20 000 kr från Umeå kommun SOFI-medel för projektet Marsha. 

  

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

verksamhetsåret 2020. RFSL Umeå betalade däremot tillbaka 16 211 kr till 

Folkhälsomyndigheten som var kvarvarande medel från 2019, vilket 

resulterade i att totala inkomsten blev 183 789 kr 

  

Utbildningsverksamhet 

24.000 kr totalt för 2020 för två utbildningstillfällen i Åsele.  

  

Medlemsavgifter 

3660 kr. 

 

Öresutjämning 

- 1 kr 

  

Totala inkomster: 446 769 kr 

  

Utgifter 

Städkostnader 
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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 2020 har varit 5742 kr. 

  

Elkostnader 

2181 kr totalt för 2020. 

  

Hyra 

38526 kr totalt för 2020. 

  

Bokföringsfirma 

RFSL Umeå använde sig av redovisningsbyrån Lilla Ekonomibyrån fram till sista 

mars 2020. RFSL Umeå övergick sedan till Idrottsservice. Sammanlagt för 

redovisningstjänster har RFSL Umeå betalat 18.095 kr under 2020. 

 

Arvodering 

Utbildare 

Totalt har RFSL Umeå betalat 7249 kr för arvode till en utbildare år 2020 inklusive 

en administrativ avgift för hjälp med arvodesutbetalning av förbundet.  

  

Samordnare 

Totalt har RFSL Umeå betalat ut 327 260 kr till vår samordnare. 

  

Totala utgifter för 2020: 437 214 kr (detta med projektens kostnader inräknad och 

andra externa utgifter, vänligen se bokslut). 

  

Verksamhetsårets resultat 

Intäkter: 446 768 kr 

Kostnader: 437 214 kr 

Resultat: 9554 kr 

 

RFSL Umeå har, som de flesta andra verksamheter, behövt ställa om och ibland 

ställa in med anledning av pandemin. Detta innebär att vissa aktivitetskostnader 

uteblivit, varför vi ser ett plusresultat för 2020.  

  

År 2021 

Inför 2021 har styrelsen valt att söka bidrag från Länsstyrelsen för fortsatt 

Newcomers-arbete samt bidrag från Folkhälsomyndigheten för fortsatt 

HIV/STI-förebyggande arbete. Folkhälsomyndigheten har i skrivande stund beviljat 

medel medan beslut från Länsstyrelsen väntas i april 2021. Verksamhetsstöd från 
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Umeå kommun är beviljat, vilket kommer att täcka verksamhetens mest 

grundläggande kostnader såsom lokalkostnader och bokföring.  


