
Ekonomisk berättelse för Forum för arbetslivsforskning (FALF) 2020/2021 
 
 
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 2020-06-01 – 2021-05-31. Huvudskälet för detta är att ha 
bokslutet klart till varje års FALF konferens. 

När räkenskapsåret bröts 2021-05-31 hade föreningen bankmedel och fordringar på 62 211 kr. 
Vid motsvarande tid föregående år var bankmedel och fordringar om 59 813 kr. Det fanns 
inga skulder vid räkenskapsårets slut, att jämföras med 4 400 kr föregående år. Det beror 
främst på att vi nyligen betalt den skuld vi haft till Arbetsmarknad & Arbetsliv för 
prenumerationsavgifter vi var skyldiga dem.  

Intäkterna består i stort sett av medlemsavgifter förutom den summa som kommer in från 
Arbetsmiljöhögskolan varje år på 10 000 kr som avser priset för årets avhandling. 
Medlemsintäkterna var för räkenskapsåret på 18 375 kr*. Denna förhållandevis låga summa 
kan främst förklaras med att FALF konferensen var digital och inte besöktes av lika många 
och därmed kom det inte heller in medlemmar i så hög grad i samband med den. Vi fick 
emellertid efter påminnelse in ytterligare 17 medlemmar under vintern. Sammanlagt har vi för 
räkenskapsåret 93 medlemmar. Fordringen på 425 kr rör sig om någon felräkning med A&A 
som kommer att redas ut med A&A under 2021-2022. 

Under räkenskapsåret bör några kostnader kommenteras. Kostnaderna för styrelsemöten har 
även i år kraftigt decimerats på grund av Coronapandemin vilket innebar att alla fysiska 
styrelsemöten ställdes in förutom ett i oktober. Vi fick inte heller några extra utgifter som 
resor eller hotell för utdelningen av årets avhandling utan endast prissumman delades ut, 
denna gång till två pristagare. En summa på 1 200 kr under kontot Medlemmar avser 
kostnader för påminnelseutskick under november månad. För upprätthållandet av hemsidan 
betalade vi 8 162 kr. I samband med Ann Bergman sorgliga frånfälle betalade vi in en gåva på 
300 kr till Cancerfonden. Slutligen har bankavgifterna höjts från 1 100 kr till 1 300 kr.  

Ekonomin kan beskrivas enligt följande: 

Balansräkningen: 

Tillgångar 2020-21 2019-2020 
Bank 61 786 59 813 
Fordringar 425 0 
SUMMA 62 211 59 813 
      
Skulder 2020-21 2019-20 
Obetalda skulder 0 4 400 
Eget kapital 62 211 55 413 
SUMMA 62 211 59 813 

  



Resultaträkningen: 

Intäkter 2020-21 2019-20 
Medlemsavgifter 18 375 0 
Övriga intäkter 10 000 10 000 
SUMMA 28 375 10 000 
      
Kostnader 2020-21 2019-20 
Styrelsemöten 614 7 390 
Utbetalda pris 10 000 12 281 
Medlemmar 1 200 11 475 
Hemsida 8 163 7 863 
Gåva 300 0 
Bank 1 300 1 103 
SUMMA 21 576 40 112 
      
ÅRETS RESULTAT 6 798,55 -30 112 

 
 
Likviditetsflödet: 
(Relationen mellan ingående och utgående balans och årets resultat) 
 
Ingående balans bank var 59.812,69 kr och utgående balans bank är 61.786,24 kr. Skillnaden 
här emellan är 1.973,55 kr. Ingående balans fordringar var 0 kr och utgående 425, differens 
425. Ingående balans skulder ar 4.400 kr och utgående 0 kr, differens 4.400. Resultatet för 
året blev 6.798,55. Förhållandet mellan årets resultat och förändringar i ingående och 
utgående balans kan man se i följande uträkning: 

Diff bank 1.973,55 

Diff fordringar  425 

Diff skulder 4.400,00 

Summa 6.798,55 

 
Piteå, 2021-06-10  
 
Leif Berglund, kassör  
 
 
 
 
* Medlemsavgiften är 400 kr men delas lika (200 kr var) mellan FALF och Arbetsmarknad & Arbetsliv då medlemskapet innefattar en 
helårsprenumeration.  


