
Ekonomisk rapport för SFSF året 2011 
 
År 2011 har varit mitt tolfte år som kassör för SFSF. Enbart datoriserad bokföring har 
använts även detta år efter positivt utlåtande från revisorerna föregående år. Plusgirot har 
elektronisk redovisning vilket innebär att jag måste skriva ut alla kontoutdrag själv. 
 
SFSF har i år en förlust på 8 949 kr, vilket var planerat. Vid årsmötet beslutades att 
medlemsavgiften ska vara 40 kr per år (80 kr för utländska medlemmar) vilket täcker en 
medlemstidning om alla förnyar. 2011 års Eurocon fick 5000 kr i bidrag efter 
årsmötesbeslut (för detta fick vi en annons i programboken). Eftersom vi tryckte och 
skickade ut två nummer av SF-forum (nr 117 och 118), blev det därmed en stor men 
planerad förlust. 
 
För nästa år har föreningen ackumulerade tillgångar, därmed räknar jag med att vi kan 
klara oss med samma debitering av medlemsavgift även för år 2011 trots utskick av tex 
årsmöteskallelse, Nebulazine, och möjligen ett nummer till. Ingen budget har gjorts 
eftersom vi räknar med en förlust motsvarande kostnaden för tryck och utskick. 
Medlemsintäkter förnyas inte fullt ut och räntan förväntas vara samma under 2011. 
 
Kommentar: under året harett antal felbetalningar på små belopp gjorts. Endast en har hört 
av sig och fått pengarna tillbaka. Tydligen har någon ett bankgiro med samma siffror som 
vårt postgiro, som används för betalningar på Tradera edyl. Inbetalningarna kan inte 
spåras, utan det är först när felbetalaren hör av sig som jag kan åtgärda detta. 
 
Min rekommendation till årsmötet är att medlemsavgiften behålls oförändrad: 40:- per år 
som betalas till plusgiro 40 79 03 – 4, SFSF. För utländsk medlem är avgiften 80:- per år. 
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Resultaträkning SFSF 2011 Balansräkning SFSF 2011

Intäkter Tillgångar
Medlemsavgifter 3160 Postgiro 2011
Ränta 1090 Bank 47268
SUMMA 4250 SUMMA 49279

Kostnader Skulder
Medlemstidning 7524 Kreditorer 688
Avgifter 450 Balanserat överskott 57540
Utgifter och omkostnader 5225 Årets vinst -8949
SUMMA 13199 SUMMA 49279

Årets vinst -8949  
 

 


