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Föreningen påbörjade sitt tredje verksamhetsår med vad som då bedömdes att vara tillräckligt
med tillgångar för att bedriva en hållbar verksamhet under överskådlig framtid. Föreningen
hade då fortfarande kvar bland annat en stor del av det bidrag som erhölls från
Nationalekonomiska Föreningen respektive det tillskott av kapital som tillförts från
Folkuniversitetet.
Planer gjordes dock redan då, i slutet av 2011 och under början av 2012, för hur ekonomiska
intäkter för föreningens fortlevnad skulle kunna säkras. Däri ingick bland annat en senare
också genomförd ansökan om ett föreningsbidrag från Uppsala Studentkår. Denna ansökan
beviljades dock inte på grund av ett förändrat regelverk för kårens verksamhet. I dagsläget
börjar nu också det lilla kapital som finns kvar att sina, och det är av yttersta vikt för
föreningens fortsatta överlevnad och verksamhet att ett tillflöde av kapital säkerställs på något
sätt. Detta gäller naturligtvis även nu på kort sikt, och föreningen kan förvänta sig att stå utan
likvida medel så tidigt som redan under årets första kvartal (alternativt under årets andra
kvartal). Det är av yttersta strategiska vikt, anser undertecknad, att styrelsen ägnar tid och
energi åt att säkra en mer långsiktig plan för hur föreningens verksamhet skall finansieras.
Detta inte minst om styrelsen har som ambition att expandera föreningens verksamhetsbas
och medlemsantal (vilket jag har fått intrycket av att den har och vilket den också, vill jag
påstå, bör ha). Nödvändigheten av en långsiktig finansieringslösning har också påpekats av
båda de föregående två kassörerna. Läget är dock nu, till skillnad från då, i högsta grad
allvarligt.
Föreningen kan genom Folkuniversitet få ut cirka 150 kr per föreläsning retroaktivt i
kontanter och sponsorpengar. Dessa medel är ämnade att hjälpa oss att genomföra dessa
föreläsningar och det är ett bidrag som är tänkt att stödja precis sådan föreningsverksamhet
som denna förening bedriver. Under förra året gick föreningen miste om intäkter som det både
budgeterats för och som kunde ha bärgats givet att kraven på dokumentation från
Folkuniversitets sida hade genomförts. Dock var detta en dokumentation som den förra

styrelsen underlät att genomföra. I den ekonomiska situation som föreningen nu befinner sig i
så finns det ingen som helst anledning att i framtiden underlåta att ta del av samtliga de
möjligheter till sponsring som står till buds. Styrelsen har detta läsår gjort en förnyad satsning
på att ta del av detta potentiella intäktsflöde genom att säkerställa den nödvändiga
dokumentationen och jag uppmanar styrelsen att genomföra denna ambition till fullo detta år.
Jag har darför budgeterat för 2000 kr i sponsring även för 2013 och med främst denna
intäktskälla i tankarna för denna budgetpost.
Vad gäller budgetutfallet för 2012 så är det framför allt intäktssidan som visar den största
differensen mot vad som initialt budgeterades. Det beror främst på ovan beskrivna situation
med ansökningar om medel som inte beviljades i enlighet med vad vi hoppades på i början av
året. Bortsett från en mindre summa ränteintäkter från 2011 har föreningen inte uppburit några
intäkter överhuvudtaget, vilket naturligtvis starkt bidragit till den ekonomiska situation vi nu
befinner oss i.
Vad gäller kostnader har utfallet här varit lägre än förväntat och planerat. Det beror dock inte
på att vi tvingats att avstå från aktiviteter på grund av för små existerande ekonomiska
resurser. Den ekonomiska situationen har inte påverkat omfattningen på föreningens
verksamhet, utan omfattningen har reglerats av andra faktorer först och främst såsom
önskemål från medlemmarnas sida och liknande (som sig bör). Det är nog först framöver som
den ekonomiska situationen kan komma att inverka menligt på eventuella planerade eller
önskade aktiviteter, om denna inte avhjälps inom rimlig och snar framtid. Även i år var det
dock budgeterat för sociala aktiviteter (t.ex. en studieresa) men någon sådan blev aldrig av,
varpå den posten (den absolut största) då också förföll utan att ha nyttjats.
Jag hoppas, och tror, att den sittande styrelsen ser till att finna en lösning på den rådande
ekonomiska situationen snart och det på ett sådant sätt som kommer att säkerställa den
långsiktiga stabilitet föreningen behöver och förtjänar.

Uppsala, 3/2-2012
Jan Jakob Dlouhý
Kassör
Pareto – Uppsalas samhällsekonomiska förening

PARETO
RESULTATRÄKNING
2012/01/01 - 2012/12/31

INTÄKTER

Summa Intäkter: 102,07 kr

KOSTNADER

Summa Kostnader: 4.903,81 kr

PARETO
BALANSRÄKNING
2012/01/01 - 2012/12/31

TILLGÅNGAR

Summa Tillgångar: 7702,18 kr

SKULDER

Summa Skulder: 0,00 kr

EGET KAPITAL
Ingående saldon:

12503,92 kr

Balanserade förlustmedel:

- 4801.74 kr

Summa Eget Kapital:

7702,18 kr

PARETO
BUDGETRAPPORT
2012/01/01 - 2012/12/31

INTÄKTER
KONTO

BUDGETERAT

UTFALL

DIFFERENS

41. Medlemsavgifter

0,00 kr

0,00 kr

0,00 kr

42. Bidrag och gåvor

5000 kr

0,00 kr

- 5000 kr

43. Sponsring

2000 kr

0,00 kr

- 2000 kr

44. Akademiska aktiviter

0,00 kr

0,00 kr

0.00 kr

45. Sociala aktiviteter

10000 kr

0,00 kr

- 10000 kr

46. Försäljning av föreningsmateria l

1000 kr

0,00 kr

- 1000 kr

47. Tillfälliga aktiviteter

0,00 kr

0,00 kr

0,00 kr

48. Kapitalavkastning

50,00kr

102,07 kr

52,07 kr

49. Övriga intäkter

0,00 kr

0,00 kr

0,00 kr

SUMMA:

18050 kr

102,07 kr

- 17947,93 kr

KOSTNADER
KONTO

BUDGETERAT

UTFALL

DIFFERENS

50. Administration

1000 kr

800,50 kr

199,50 kr

51. Information och hemsida

1500 kr

0,00 kr

1500 kr

52. Mötesfika och representation

300 kr

224,00

76 kr

53. Akademiska aktiviteter

4000 kr

3879,31 kr

120,69 kr

54. Sociala aktiviteter

10000 kr

0,00 kr

10 000 kr

55. Föreningsmaterial

1000 kr

0,00 kr

1000 kr

56. Tillfälliga aktiviteter

0,00 kr

0,00 kr

0,00 kr

57. Avskrivningar och nedskrivningar

0,00 kr

0,00 kr

0,00 kr

58. Kapitalförluster

0,00 kr

0,00 kr

0,00 kr

59. Övriga kostnader

0,00 kr

0,00 kr

0,00 kr

SUMMA

17800 kr

4903.81

12896.19

PARETO
KONTOSAMMANSTÄLLNING
Per den 2012-12-31
SIDA 1 AV 2

1. TILLGÅNGAR

2. EGET KAPITAL
EGET KAPITAL

3. SKULDER

4. INTÄKTER

7702,18 kr

PARETO
KONTOSAMMANSTÄLLNING
Per den 2012-12-31
SIDA 2 AV 2

5. KOSTNADER

PARETO
TRANSAKTIONSRAPPORT
2012/01/01 - 2012/12/31
Konton som saknar transaktioner under året redovisas ej nedan.

SIDA 1 AV 3
1. TILLGÅNGAR
11. TRANSAKTIONSKONTO

12. SPARKONTO

15. ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

3. SKULDER
31. LEVERANTÖRSSKULDER

PARETO
TRANSAKTIONSRAPPORT
2012/01/01 - 2012/12/31
Konton som saknar transaktioner under året redovisas ej nedan.

SIDA 2 AV 3
32. UTLÄGG AV MEDLEM

33. ÖVRIGA SKULDER

4. INTÄKTER
48. KAPITALAVKASTNING

5. KOSTNADER
50. ADMINISTRATION

52. MÖTESFIKA OCH REPRESENTATION

PARETO
TRANSAKTIONSRAPPORT
2012/01/01 - 2012/12/31
Konton som saknar transaktioner under året redovisas ej nedan.

SIDA 3 AV 3

53. AKADEMISKA AKTIVITETER

