
Ekonomisk berättelse för Forum för arbetslivsforskning (FALF) 2019/2020 
 
 
Den ekonomiska berättelsen ska enligt stadgarna göras årsvis och beskriva perioden 1 juli till 
30 juni påföljande år. Av praktiska skäl beskriver föreliggande ekonomiska berättelse ett 
brutet räkenskapsår för perioden 2019-06-01 – 2020-05-31. När räkenskapsåret bröts 2020-
05-31 hade föreningen bankmedel och fordringar om 59 813 kr. Vid motsvarande tid 
föregående år var bankmedel och fordringar om 91 189 kr. Skulderna vid räkenskapsårets slut 
är i stort sett oförändrade, 4 400 kr per den 31 maj 2020 att jämföras med 6 759 föregående år.  

Intäkterna består i stort sett av medlemsavgifter. I år genomför vi en förändring av 
bokföringen av medlemsintäkter. Tidigare år har detta bokförts året innan konferensen som en 
fordring på påföljande år. I år vill vi ändra detta till att inkomna medlemsavgifter, som i 
huvudsak kommer in under konferensen och senare under hösten, också bokförs under det år 
de avser. Detta innebär vid en övergång att medlemsintäkterna bokföringsmässigt blir för 
perioden 2019-20 blir 0 kr. Den verkliga siffran för årets medlemsintäkter är emellertid 
20 594 kr. Under räkenskapsåret bör några kostnader kommenteras. Kostnaderna för 
styrelsemöten har kraftigt decimerats under räkenskapsåret på grund av Coronapandemin 
vilket innebar att ett planerat fysiskt möte i mars i Västerås ställdes in. Till utbetalda pris 
tillkommer förutom prissumman på 10 000 kr även rese- och hotellkostnader för vinnaren av 
priset. Den kraftigt förhöjda medlemskostnaden beror på att vi bytte företag (Nätverkstan) för 
administrationen av medlemmarna. Vi har dock under året på grund av denna kraftigt 
förhöjda kostnad sagt upp detta avtal och ämnar fortsättningsvis administrera 
medlemsregistret inom styrelsen.  

Ekonomin kan beskrivas enligt följande: 

Balansräkning: 

Tillgångar 2020 
Bank 59 813 
Fordringar 0 
SUMMA 59 813 
    
Skulder   
Obetalda skulder 4 400 
Eget kapital 55 413 
SUMMA 59 813 

 

Resultaträkning: 

Intäkter   
Medlemsavgifter 0 
Övriga intäkter 10 000 
SUMMA 10 000 



    
Kostnader   
Styrelsemöten 7 390 
Utbetalda pris 12 281 
Medlemmar 11 475 
Hemsida 7 863 
Bank 1 103 
SUMMA 40 112 
    
ÅRETS RESULTAT -30 112 

 
 

  



Specifikation resultaträkning 2019/2020 

 
 
Intäkter 
 

- Medlemsavgifter 0 kr. Detta beror på att de medlemsavgifter som kom in i samband 
med konferensen 2019 och under hösten efter påminnelser redan var bokförda som en 
fordran (22 000 kr) avseende 2018-19 års räkenskapsår. Den verkliga siffran för 
inkomna medlemsintäkter under 2019-20 var dock 20 594 kr. Under räkenskapsåret 
2020-2021 kommer medlemsintäkterna att bokföras det år de kommer in och avser. 
Medlemsinbetalningarna betalas in, både kollektivt och individuellt, i samband med 
konferensavgiften. Under året 2019-2020 räknade vi med att FALF har 110 
medlemmar. Inför räkenskapsåret 2020-2021 finns 165 medlemmar i 
medlemsregistret. Medlemsavgiften är 400 kr men delas lika (200 kr var) mellan 
FALF och Arbetsmarknad & Arbetsliv då medlemskapet även innefattar en 
helårsprenumeration.  

- Övriga intäkter 10 000 kr (Arbetsmiljöhögskolan pris bästa avhandling) 
 
Summa intäkter: 10 000 kr 
 
 
Kostnader 
 

- Kostnader i samband med styrelsemöten i Norrköping. Resekostnader, logi samt 
lunch/middag för styrelsen: 7 390 kr 

- Utbetalning av Arbetsmiljöhögskolans pris för bästa avhandling samt rese- och 
hotellkostnader för vinnaren: 12 281 kr 

- Kostnad medlemshantering, Nätverkstan 12 475 kr 
- Kostnad för administrativt stöd med hemsida av Magnus Gudmundsson på Yta och 

innehåll:  7 863 kr  
- Bankavgifter och servicearvoden: 1 103 kr  

 
Summa kostnader: 40 112kr 
 
 
 
Piteå, 2019-06-09  
 
Leif Berglund, kassör  
 
 
 
 
* Medlemsavgiften är 400 kr men delas lika (200 kr var) mellan FALF och Arbetsmarknad & Arbetsliv då medlemskapet innefattar en 
helårsprenumeration.  


