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Följebrev Proposition 2:  1 

SFS medlemsavgift och budget 2020/2021 2 

1. Inledning 3 

SFS ekonomiska situation har stabiliserats och är hållbar utifrån verksamhetens 4 

nuvarande karaktär och omfattning. SFS har gjort överskott verksamhetsåren 5 

2017/2018 och 2018/2019. Detta kan på sikt vara svårt att motivera för en 6 

bidragsfinansierad verksamhet. Styrelsen föreslår därför en budget som gör ett 7 

underskott 2020/2021. Styrelsen föreslår samtidigt att medlemsavgiften behålls 8 

oförändrad på 6 kronor per helårsstudent. 9 

I detta följebrev kommenteras styrelsens förslag till medlemsavgift och budget. 10 

Som bilaga finns ett kalkylark med beräkningsunderlag samt jämförelse mellan 11 

styrelsens förslag och de faktiska kostnaderna 2018/2019 samt budgeten för 12 

2019/2020. 13 

2. Medlemsavgift 14 

SFS verksamhet finansieras främst av statsbidrag och medlemsavgifter. Den 15 

nuvarande ekonomiska situationen bedöms vara hållbar, varför inga 16 

intäktsökningar är påkallade. SFS har uppvisat ett överskott de senaste två åren, 17 

men detta har berott på tillfälligt minskade kostnader, framförallt lägre 18 

personalkostnader. I och med verksamhetsåret 2019/2020 väntas kostnaderna 19 

stabiliseras något, och med ytterligare några påkallade justeringar i budgeten för 20 

2020/2021 beräknas resultatet närma sig noll. Det överskott som syntes 2017/2018 21 

och 2018/2019 återspeglar alltså inget utrymme för förändringar på sikt. 22 

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för verksamhetsåret 2020/2021 fastställs 23 

till 6 kronor per helårsstudent, vilket är i linje med den preliminära avgift som 24 

fastställdes av SFSFUM 2019. Det är samma nivå som verksamhetsåret 25 

2019/2020. Styrelsen föreslår även att fastställa den preliminära medlemsavgiften 26 

för verksamhetsåret 2021/2022 till 6 kronor per helårsstudent.  27 

3. Budget 28 

Här kommenteras styrelsens förslag till budget, inbegripet vilken detaljnivå 29 

budgeten beslutas på, hur budgeten är strukturerad samt vad verksamheten 30 

föreslås kosta. Budgeten med beräkningsunderlag för samtliga kostnadsställen 31 
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finns bifogad. Den budget som styrelsen föreslår att SFSFUM 2020 fastställer 32 

presenteras längre ner under rubrik 4. Förslag. 33 

3.1 Beslut på kostnadsställesnivå 34 

Under ett antal år fattade SFSFUM beslut om en ekonomisk ram, men vid 35 

SFSFUM 2019 beslutades istället om en budget. Budgeten fastställdes på 36 

kostnadsställesnivå. Kostnadsställena är uppdelade efter kostnadsbärare (alltså 37 

vilka som utför verksamheten) samt de större evenemangen (SFSFUM och 38 

medlemsaktiviteter). 39 

Eftersom budgeten utgår från en prognos kan det uppstå behov av omfördelningar, 40 

om något kostnadsställe visar sig bli dyrare än beräknat, för att kunna genomföra 41 

verksamheten på bästa sätt. SFSFUM 2019 gav därför styrelsen en möjlighet att 42 

omfördela 5 procent av kostnaderna mellan olika kostnadsställen. Även inom 43 

ramen för detta finns det dock en naturlig begränsning i hur mycket som går att 44 

omfördela från vissa kostnadsställen för att verksamhetsplanen ska gå att 45 

genomföra.  46 

Vid SFSFUM 2019 föreslogs det att styrelsen skulle ha ansvar för att konkretisera 47 

budgeten. För att tydliggöra vad SFS budget går till, finns en bilaga med en 48 

redogörelse över kostnaderna på kontonivå och kostnadsnivå. Detta utgör ett 49 

underlag för själva budgeten, men förslaget är alltså att styrelsen ska kunna 50 

omfördela mellan konton och specifika kostnader inom varje kostnadsställe. 51 

Styrelsen föreslår därför att budgeten för 2020/2021 fastställs på samma nivå som 52 

året innan, per kostnadsställe och med en möjlighet att omfördela 5 procent av den 53 

totala budgeten. 54 

3.2 Omstrukturering 55 

SFS styrelse och kansli har under verksamhetsåret 2019/2020 utvecklat budgetens 56 

struktur. Syftet är främst att det ska bli lättare att återrapportera och följa hur 57 

SFS resurser används. Det fanns också en ambition att göra en budget utifrån mer 58 

träffsäkra prognoser, för att synliggöra det ekonomiska utrymme som skapats 59 

under verksamhetsåren 2018/2019 och 2019/2020. Tanken är att minska 60 

marginalerna och säkerställa att de tillgängliga resurserna faktiskt kommer till 61 

nytta i verksamheten. 62 

Som en del av denna omstrukturering har vissa kostnader flyttats mellan 63 

kostnadsställen. Det rör sig främst om att organisationens kostnader för 64 

medlemsmöten och SFSFUM ska bokföras under respektive kostnadsställe. 65 

Tidigare har vissa av dessa kostnader bokförts på kansliet, presidiet, styrelsen, 66 

doktorandkommittén och valberedningen. Denna förändring har inneburit att 67 

vissa budgetposter har flyttats till kostnadsställena Medlemsmöten och SFSFUM.  68 

Samtidigt har det gjorts en översyn av hela budgeten baserat på tidigare års 69 

faktiska utfall. Det har medfört att flera budgetposter, som har varit satta med 70 

relativt stor marginal, har kunnat sänkas till en nivå som bättre motsvarar de 71 
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förväntade kostnaderna nästkommande år. Budgetposterna har fortfarande 72 

marginaler, dock inte lika mycket som tidigare år. 73 

Vad dessa två förändringar inneburit redovisades i handlingarna till styrelsemöte 74 

#6 i december 2019. Omstruktureringen och den nya prognostiseringen har 75 

synliggjort vilket utrymme som funnits i budgeten. Utrymmet kan användas för 76 

att minska intäkter eller för att finansiera mer verksamhet. Styrelsen föreslår att 77 

detta utrymme används till verksamheten, vilket beskrivs i kommentarerna för de 78 

olika kostnadsställena. 79 

För verksamhetsåret 2019/2020 beslutade SFSFUM 2019 om en 80 

investeringsbudget, något som inte funnits tidigare. Investeringsbudgeten skiljer 81 

sig från den vanliga resultatbudgeten, genom att de kostnader som budgeteras som 82 

investeringar inte påverkar resultatet utan istället belastar det sparade kapitalet. 83 

Investeringsbudgeten användes då för SFS IT-miljö samt för framtagandet av en 84 

guide till SFS. 85 

Styrelsen föreslår en särskild satsning för att fira SFS 100-årsfirande. Av 86 

bokföringstekniska skäl är det dock styrelsens åsikt att det bör läggas i 87 

årsbudgeten och balanseras mot resultatet. Styrelsen föreslår därför ingen 88 

investeringsbudget för verksamhetsåret 2020/2021. Att budgetera satsningen som 89 

en kostnad, istället för en investering, påverkar budgetens resultat, vilket 90 

kommenteras under rubrik 3.3.15 Resultat. 91 

3.3 Kommentarer per intäkt, kostnadsställe och resultat 92 

Här kommenteras de viktigaste förändringarna för varje kostnadsställe. För en 93 

mer heltäckande bild hänvisas till bilagan, som har kommentarer till samtliga 94 

förändringar på kostnadsnivå. Observera att de förändringar som har uppkommit 95 

till följd av omstruktureringen mellan kostnadsställen (se 3.2 Omstrukturering 96 

ovan) inte återspeglas här. De är endast en fråga om bokföring, som inte påverkar 97 

verksamheten eller vad pengarna i själva verket går till. Förändringarna 98 

kommenteras, men styrelsen väljer att inte beskriva dem som höjningar eller 99 

sänkningar. Vad som beskrivs som höjningar och sänkningar är alltså bara 100 

verkliga förändringar av prognoserna eller hur SFS pengar används.  101 

3.3.1 Intäkt: Medlemsavgift 102 

Styrelsen har räknat utifrån att SFSFUM 2020 bifaller styrelsens förslag att 103 

fastställa medlemsavgiften till 6 kronor per helårsstudent. En medlemskår har 104 

inte längre kårstatus och styrelsen beslutade därför i december att avskilja den 105 

medlemskåren, vilket leder till att SFSFUM 2020 kommer besluta om uteslutande. 106 

Därmed kommer antalet medlemskårer att minskas med en kår mellan 2019/2020 107 

och 2020/2021 om inte nya medlemskårer tillkommer eller begär utträde.  108 

De nuvarande medlemmarnas inrapporterade antal studenter har ökat från ca 109 

251 500 verksamhetsåret 2018/2019 till 256 373 studenter verksamhetsåret 110 

2019/2020. Det innebär att intäkterna från medlemsavgifter skulle öka, från 111 
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1 509 000 kronor 2019/2020 till 1 538 237 kronor 2020/2021 om medlemsavgiften 112 

förblir oförändrad.  113 

3.3.2. Intäkt: Statsbidrag 114 

Merparten av SFS intäkter utgörs av statsbidrag. Statsbidraget har tidigare år 115 

justerats upp för inflation, men sedan 2018 har så inte skett. Tidigare prognoser 116 

har dock utgått från att statsbidraget skulle komma räknas upp, vilket har lett till 117 

att de blivit något optimistiska. Prognosen för verksamhetsåret 2020/2021 är att 118 

statsbidraget kan komma att bli oförändrat även 2021. På lång sikt urholkar detta 119 

organisationens ekonomi, men på kort sikt går det att hantera med en blott 120 

marginell inverkan på verksamheten. 121 

3.3.3 Intäkt: Årets studentstad 122 

Vinnare av Årets studentstad har tidigare år täckt hela eller delar av de kostnader 123 

som är kopplade till att arrangera SFSFUM. Verksamhetsåret 2018/2019 124 

budgeterades en intäkt till SFS à 200 000 kronor, men verksamhetsåret 2019/2020 125 

sänktes den till 100 000 kronor. Tanken har varit att det ska vara lärosätet eller 126 

kommunen som ska stå för det. 127 

Ett argument mot budgetposten har varit att den kan hindra mindre städer från 128 

att söka Årets studentstad. Genom att ta bort den sänks trösklarna. I och med att 129 

SFS ekonomiska situation har blivit mer stabil är intäkten inte längre lika 130 

avgörande för att kunna genomföra SFSFUM på ett bra sätt. Styrelsen föreslår 131 

därför att intäkten ska tas bort från budgeten för 2020/2021. 132 

3.3.4 Kostnadsställe: Kansli  133 

Styrelsen föreslår att kansliets budget fastställs till 3 657 775 kronor, vilket 134 

innebär en sänkning med 136 225 kronor. Budgetposten för kansliets 135 

personalkostnader budgeterades tidigare med god marginal. Kansliet hade 136 

dessutom vissa personalförändringar under 2018/2019, och en omorganisering 137 

gjordes i slutet av verksamhetsåret (vilket beskrivs mer utförligt i 138 

verksamhetsberättelsen 2018/2019). Även om antalet tjänster är oförändrade, har 139 

förändringarna lett till lägre lönekostnader under 2019/2020 och även ett lägre 140 

löneläge på sikt. Sammantaget har detta skapat ett utrymme för ändringar inom 141 

kostnadsstället. 142 

Under 2020/2021 kommer SFS kansli ha extra bemanning av en eventkoordinator 143 

på halvtid. Detta kommer att utgöra en kostnad för kansliet fram tills 144 

anställningen avslutas, i slutet av våren 2021. Vissa kostnader för kansliet har 145 

flyttats till kostnadsställena Medlemsmöte och SFSFUM. Därutöver har prognosen 146 

för vissa löpande utgifter justerats ner för att bättre motsvara tidigare års faktiska 147 

utfall. 148 

Kostnaden för IT-miljö och hemsida är något högre än tidigare år. Det är dock 149 

tillfälligt, och tar höjd för att det beräknas tillkomma utvecklingskostnader efter 150 

att IT-miljön är lanserad. Kostnaden delas mellan kostnadsställena för Kansliet 151 

och Presidiet. 152 
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3.3.5 Kostnadsställe: Presidiet 153 

Styrelsen föreslår att kostnadsstället Presidiet fastställs till 1 402 407 kronor, 154 

vilket innebär en sänkning med 45 593 kronor. Vissa kostnader för presidiet har 155 

flyttats till kostnadsställena Medlemsmöte och SFSFUM. Därutöver har prognosen 156 

för vissa löpande utgifter justerats ner för att bättre motsvara tidigare års utfall. 157 

Prognosen för presidiets arvode har justerats för att bättre återspegla den faktiska 158 

kostnaden 2018/2019. Totalt är det en minskning om ca 3 procent. Det har även 159 

räknats upp med aktuella prisbasbelopp. Budgeten tar höjd för att presidiets 160 

mandatperioder överlappar. 161 

Kostnaden för IT-miljö och hemsida är något högre än tidigare år. Det är dock 162 

tillfälligt, och tar höjd för att det beräknas tillkomma utvecklingskostnader efter 163 

att IT-miljön är lanserad. Kostnaden delas mellan kostnadsställena för Kansliet 164 

och Presidiet. 165 

3.3.6 Kostnadsställe: Styrelsen 166 

Styrelsen föreslår att kostnadsstället Styrelsen fastställs till 223 680 kronor, vilket 167 

innebär en sänkning med 26 320 kronor. Vissa kostnader ökar, andra flyttas. Inga 168 

väsentliga kostnader tas dock bort. Med anledning av stadgeändringen vid 169 

SFSFUM 2019 beräknas att det kommer ingå fler ledamöter i styrelsen för 170 

2020/2021. Det medför ökade kostnader. 171 

Vissa kostnader för styrelsen har flyttats till kostnadsställena Medlemsmöte samt 172 

SFSFUM. Även kostnaden för SFS 100-årsjubileum har flyttats till ett nytt 173 

kostnadsställe benämnt Särskilda satsningar. 174 

I likhet med tidigare år är de flesta av styrelsens kostnader nedräknade med 10 175 

procent från schablonbeloppen. Detta är för att ta i beaktande att inte alla 176 

styrelseledamöter kan närvara vid alla aktiviteter under året. Neddragningen 177 

gjordes tidigare över hela kostnadsstället, men har i styrelsens förslag för 178 

2020/2021 bara gjorts på de kostnader som faktiskt påverkas av hur många som 179 

deltar. 180 

3.3.7 Kostnadsställe: Komit 181 

Styrelsen föreslår att kostnadsstället Internationell verksamhet byter namn till 182 

Komit. Det innebär i sig ingen förändring, förutom att det förtydligar att 183 

kostnadsstället avser verksamhet inom den internationella kommittén. 184 

Kommittén har tillfrågats om kostnadsstället är väl anpassat för kommitténs 185 

verksamhet. Kommittén har inte föreslagit några ändringar. En omfördelning 186 

inom kostnadsstället föreslås dock, för att förtydliga att deltagandet vid ESU:s 187 

beslutsmöten medför högre kostnader än NOM- och ESC-mötena. Den 188 

sammanlagda kostnaden för de tre mötena förändras dock inte. Styrelsen föreslår 189 

att kostnadsstället fastställs till 205 000 kronor, vilket är samma som föregående 190 

år.  191 
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3.3.8 Kostnadsställe: Medlemsaktiviteter 192 

Styrelsen föreslår att kostnadsstället Medlemsaktiviteter fastställs till 180 689 193 

kronor, vilket är en höjning med 32 689 kronor. Flera kostnader har flyttats från 194 

Kansli, Styrelse och Presidiet till Medlemsaktiviteter. Syftet med detta är att alla 195 

kostnader knutna till medlemsaktiviteterna ska samlas, för att på så sätt 196 

förtydliga vad medlemsmöten och dylikt kostar. Det underlättar också bokföringen 197 

om samtliga kostnader för boenden och resor till ett medlemsmöte kan samlas på 198 

ett kostnadsställe, något som i sin tur gör det enklare att återrapportera och följa 199 

upp hur väl kostnaderna motsvarar budget. 200 

Kansliet har tillfrågats om budgeten för medlemsaktiviteter har varit väl anpassad 201 

utifrån behoven. Kansliet har ansett att budgeten för medlemsaktiviteterna varit 202 

satt med onödigt stora marginaler. I styrelsens förslag är marginalerna mindre, 203 

och motsvarar kansliets prognos över vad medlemsaktiviteterna faktiskt kommer 204 

att kosta. Vissa marginaler finns dock kvar, motsvarande en knapp tiondel av 205 

kostnaderna. 206 

Styrelsen anser att medlemsaktiviteterna har en viktig funktion för SFS interna 207 

demokrati. För att alla medlemskårer ska komma till tals och för att förslag ska 208 

kunna beredas ordentligt inför fullmäktigemöten är det värdefullt att så många 209 

som möjligt deltar vid de medlemsmöten som organisationen anordnar. För att 210 

underlätta för fler medlemskårer att delta på medlemsmötena, föreslår styrelsen 211 

därför att SFS ska betala resorna för en person per kår till och från båda 212 

medlemsmötena. Den sammanlagda kostnaden för dessa resor beräknas uppgå till 213 

knappt 60 000 kronor. Styrelsen bedömer att summan står i god proportion till det 214 

värde den skapar för organisationen i form av en starkare interndemokrati. För de 215 

medlemskårer som redan brukar delta i medlemsmötena kommer det dessutom att 216 

möjliggöra en besparing. 217 

Det är dessutom budgeterat för att en ledamot från valberedning ska kunna delta 218 

på båda medlemsmötena. Detta för att berätta om valen och kunna svara på frågor 219 

från medlemskårerna.  220 

3.3.9 Kostnadsställe: SFSFUM 221 

Styrelsen föreslår att kostnadsstället SFSFUM fastställs till 217 781 kronor, vilket 222 

är en höjning med 89 781 kronor. I praktiken rör det sig i väldigt liten 223 

utsträckning om en kostnadsökning, då i stort sett hela förändringen utgörs av 224 

omfördelning från andra kostnadsställen. 225 

Flera kostnader har flyttats från Kansliet, Styrelsen, Presidiet och 226 

Doktorandkommitté till SFSFUM. Genom att alla kostnader som har att göra med 227 

SFSFUM samlas inom ett kostnadsställe, blir det tydligare och lättare att bokföra 228 

och följa upp vad mötet kostar. Resonemanget är alltså detsamma som för 229 

medlemsaktiviteterna. Omfördelningen från andra kostnadsställen leder till att 230 

fler kostnader bokförs på SFSFUM.  231 

En kostnadsökning om 6 400 kronor föreslås för att möjliggöra att en ledamot från 232 

Komit respektive SQC deltar på SFSFUM. Detta för att sprida information om 233 
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kommittéernas arbete och utgöra experter inom sina respektive områden. 234 

Samtidigt görs en besparing i och med att kostnaderna för VoteIT har minskat 235 

avsevärt. SFSFUM 2019 genomfördes utan att någon support från VoteIT var 236 

närvarande och styrelsen bedömer att det kommer att fungera bra även på 237 

kommande fullmäktigemöten.  238 

3.3.10 Kostnadsställe: Doktorandkommittén 239 

Styrelsen föreslår att kostnadsstället Doktorandkommittén fastställs till 71 800 240 

kronor. SFSFUM 2019 fastställde kostnadsstället till 50 000 kronor. I början av 241 

verksamhetsåret beslutade styrelsen att göra en omfördelning av budgeten och 242 

därigenom öka doktorandkommitténs budgetutrymme till 75 000 kronor för att 243 

kunna finansiera fler aktiviteter. 244 

Styrelsen föreslår att flytta 3 200 kronor från Doktorandkommittén till SFSFUM. 245 

Detta ska inte ses som en nedskärning för kommittén. Syftet är enbart att en av 246 

kommitténs ledamöters deltagande i SFSFUM ska bokföras som en kostnad för 247 

SFSFUM.  248 

Sammanlagt utgör styrelsens förslag en höjning med 21 800 kronor jämfört med 249 

den budget som fastställdes av SFSFUM 2019. Ytterligare 3 200 kronor tillkommer 250 

på kostnadsstället SFSFUM. Detta motsvarar den budget som efter styrelsens 251 

beslut gäller under verksamhetsåret 2019/2020. 252 

3.3.11 Kostnadsställe: Valberedningen 253 

Styrelsen föreslår att kostnadsstället Valberedningen fastställs till 36 000 kronor, 254 

vilket innebär en sänkning med 5 000 kronor. Det beror inte på någon 255 

kostnadsminskning, utan på att valberedningens kostnader för deltagande på 256 

SFSFUM har flyttats till kostnadsstället SFSFUM. 257 

Valberedningen har tillfrågats om budgeten motsvarar behoven. Det enda som 258 

inkommit har varit att det behöver finnas resurser för att översätta 259 

uppdragsprofiler och nomineringsanmodan till engelska, vilket beräknas kosta 260 

5 000 kronor. En omfördelning på 10 000 kronor har gjorts till kostnadsstället 261 

SFSFUM, vilket motsvarar valberedningens deltagande där. 262 

3.3.12 Kostnadsställe: SQC 263 

Styrelsen föreslår att kostnadsstället Kommittén för kvalitet byter namn till SQC. 264 

SQC har tillfrågats om budgeten motsvarar behoven. SQC har efterfrågat en 265 

höjning för att kunna genomföra ytterligare ett fysiskt möte. Styrelsen föreslår att 266 

kostnadsstället fastställs till 50 000 kronor, vilket är en höjning med 5 000 kronor. 267 

3.3.13 Kostnadsställe: Särskilda satsningar 268 

Styrelsen föreslår att kostnadsstället Särskilda satsningar fastställs till 450 000 269 

kronor för att verksamhetsåret 2020/2021 göra en satsning på SFS 100-270 

årsjubileum. De kostnader som budgeteras här avser en jubileumsbankett, en 271 

jubileumsskrift, mingel och andra aktiviteter under året samt övriga kostnader i 272 

form av till exempel resor och dylikt för jubileumskommittén.  273 
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Styrelsen anser att 450 000 kronor är den summa som krävs för att erhålla ett 274 

evenemang av tillräcklig kvalitet. Det finns en stark ambition att samarbeta med 275 

andra organisationer och näringslivsintressenter i form av sponsorskap. Styrelsen 276 

har kommit fram till att intäkter från sponsorer i första hand ska gå till att utöka 277 

firandet och i andra hand användas till att sänka deltagaravgifter och SFS 278 

kostnader för firandet. I samband med att en mer konkretiserad projektplan tas 279 

fram kan styrelsen fastställa en mer detaljerad budget för projektet. 280 

Styrelsen har uppfattat att medlemskårer har varit tydliga med att de vill att SFS 281 

resurser ska prioriteras till påverkansarbete över festverksamhet. Styrelsen 282 

instämmer i dessa åsikter och i det här fallet tror styrelsen att ett 283 

uppmärksammande av SFS 100 år är en betydande påverkansmöjlighet som är 284 

värd att avsätta resurser till. Styrelsen bedömer att ett uppmärksammande av 285 

100-årsfirandet å ena sidan kan vara en god möjlighet att bjuda in makthavare 286 

som SFS vanligtvis har svårt att nå i sitt ordinarie påverkansarbete men också 287 

kan generera en stor medial uppmärksamhet. Detta ger oss en unik möjlighet att 288 

lyfta både framgångar för studentrörelsen men också frågor som har arbetats med 289 

under lång tid och där studentrörelsen inte har erhållit önskat genomslag.  290 

3.3.14 Kostnadsställe: Avskrivningar 291 

Styrelsen föreslår att inte budgetera för avskrivningar, vilket är i likhet med 292 

tidigare år. Avskrivningarna återspeglar en minskning av det totala värdet av SFS 293 

tillgångar. De utgör dock ingen kostnad under verksamhetsåret och behöver därför 294 

inte budgeteras. 295 

3.3.15 Resultat 296 

Styrelsens föreslagna intäkter och kostnader skulle medföra ett resultat om -577 297 

895 kr inklusive summan för särskilda satsningar på 450 000 kr. Flera av 298 

kostnaderna är prognostiserade med viss marginal, vilket innebär att resultatet 299 

troligtvis inte kommer att gå mer minus än det som budgeten visar. Kostnaderna, 300 

exklusive särskilda satsningar, står dock på det stora hela i god proportion till vad 301 

organisationen behöver kosta för att genomföra verksamheten med 302 

tillfredsställande resultat. Styrelsen anser att SFS bör visa ett negativt resultat 303 

eller som mest ett nollresultat verksamhetsåret 2020/2021. 304 

SFS gjorde verksamhetsåret 2017/2018 en vinst om 660 411 kronor. 305 

Verksamhetsåret 2018/2019 var vinsten 1 175 631 kronor. SFS hade vid utgången 306 

av verksamhetsåret 2018/2019 ett eget kapital om 4 543 091 kronor, vilket 307 

motsvarar ca 75 procent av SFS årliga omsättning. Dessa överskott beror 308 

huvudsakligen på oförutsedda personalförändringar inom kansliet som har 309 

föranlett att kansliet inte har varit fullt bemannat. Prognosen för 2019/2020 är ett 310 

överskott på ungefär 600 000 kr, som styrelsen dock har som ambition att 311 

begränsa genom till exempel inköp av inventarier till SFS lokaler.  312 

Den ekonomiska situationen är på det hela taget hållbar samtidigt som 313 

bidragsgrundande verksamhet inte bör göra vinst. Om organisationen fortsätter 314 

göra överskott kan det skattemässigt komma att betraktas som 315 
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näringsverksamhet, något som även SFS revisorer har anmärkt på. Det kan även 316 

leda till att nuvarande nivå av statsbidrag ifrågasätts. Om statsbidraget sänks 317 

skulle det dock bli svårt att på sikt upprätthålla den verksamhet som bedrivs i 318 

nuläget. SFS budget och ekonomi bör inte planeras utifrån tillfälliga svängningar 319 

från år till år, utan bör ha ett långsiktigt perspektiv. Efter några år av överskott är 320 

det önskvärt att visa ett årsresultat som indikerar verksamhetens intäkter och 321 

kostnader är väl avvägda.  322 

Kostnaden för 100-årsfirandet kan till en första anblick anses vara hög. Men med 323 

tanke på tidigare uppbyggt överskott i kombination med den betydande 324 

påverkansmöjlighet som ett firande kan utgöra, anser styrelsen att det motiverar 325 

en satsning att fira 100 år av nationellt studentinflytande.  326 

3.4 Yrkanden om ändringar under SFSFUM 327 

Styrelsen föreslår följande tillvägagångssätt för att yrka på specifika delar av SFS 328 

verksamhet och budget. Om ni vill ändra på något i den konkretiserade budgeten 329 

är det lättaste sättet att yrka på “P1: SFS verksamhet 20/21” om det nämns där, 330 

eller skriva en övrig motion om den specifika aktiviteten. Styrelsen hjälper gärna 331 

till att skriva motionen om det behövs. Om en medlemskår vill kan den parallellt 332 

motionera på budgeten för att motsvarande förändring ska ske i budgeten. Sker 333 

det inga förändringar i budgeten kommer nästkommande styrelse behöva se över 334 

den konkretiserade budgeten för att den ska spegla fullmäktiges beslut.  335 

Vid yrkande om att sänka kostnader i budgeten utan att samtidigt yrka på 336 

förändringar i verksamheten kommer nästa styrelse behöva prioritera mellan de 337 

olika satsningarna i SFS verksamhet om fullmäktige beslutar att bifalla yrkandet 338 

om sänkta kostnader i budgeten.  339 
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Proposition 2:  340 

SFS medlemsavgift och budget 2020/2021 341 

Förslag till beslut 342 

Styrelsen föreslår fullmäktige 343 

att fastställa SFS medlemsavgift för verksamhetsåret 2020/2021 till sex (6) 344 

kronor per helårsstudent inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt 345 

doktorand omräknat till heltidsekvivalent inom kårens verksamhetsområde. 346 

att fastställa SFS preliminära medlemsavgift för verksamhetsåret 2021/2022 347 

till sex (6) kronor per helårsstudent inom utbildning på grundnivå och avancerad 348 

nivå samt doktorand omräknat till heltidsekvivalent inom kårens 349 

verksamhetsområde. 350 

att anta SFS budget 2020/2021 enligt följande: 351 

 [Intäkter] 352 

 Medlemsintäkter  1 538 237 353 

 Statsbidrag   4 379 000 354 

 Totala intäkter  5 917 237  355 

 356 

 [Kostnader] 357 

 Kansliet   3 657 775 358 

 Presidiet   1 402 407 359 

 Styrelsen   223 680 360 

 Komit    205 000 361 

 Medlemsaktiviteter  180 689 362 

 SFSFUM   217 781 363 

 Doktorandkommittén 71 800 364 

 Valberedningen  36 000 365 

 SQC    50 000 366 

 Särskilda satsningar  450 000 367 

 Avskrivningar  - 368 

 Totala kostnader   6 495 132 369 

 370 

 Resultat:   -577 895 371 

att fastställa att SFS styrelse har rätt att omfördela kostnader mellan 372 

kostnadsställena i SFS budget, motsvarande 5 procent av de totala kostnaderna. 373 


