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Föreningens ekonomi har varit genomgående stabil under hela verksamhetsåret 2012/2013. 
Detta på grund av ett starkt sparkapital, regelbundna bidragsinkomster samt inkomna 
medlemsavgifter och entréavgifter. Föreningensverksamhetens utgifter har inte överstigit årets 
inkomster och därför kan föreningen visa ett ekonomiskt resultat på plus 5 589,27 kr. Nedan 
följer en utförlig beskrivning över föreningens ekonomiska verksamhet året 2012/2013.  
 
Intäkter 
Föreningens ekonomi har huvudsakligen vilat på finansiellt stöd från Forum Syd, Svenska 
Spels föreningsstöd och Folke Bernadotte Akademin, FBA. Utrikespolitiska Förbundet 
Sverige har mottagit och distribuerat de ekonomiska bidragen från Forum Syd och Svenska 
Spel. UPF Umeå tilldelades under verksamhetsåret 2012/2013 17 388,93 kr från Forum Syd 
och 40 641,92 kr från Svenska spel. Dessa två bidrag fördelas för ett verksamhetsår pågående 
jan/dec och inte jun/jul som vår förening har. För 2012 tilldelades 64 % av Forum Syd-
bidraget på vårterminen och 36 % på höstterminen, och för Svenska Spel-bidraget tilldelades 
70 % på vårterminen och 30 % på höstterminen. Dock har detta förändrats för verksamhets-
året 2013 då Forum Syd-bidraget tilldelades 100 % under vårterminen, vilket medförde att en 
50 % periodisering gjordes av kassören. Alltså att 50 % av bidraget flyttas till höstterminen 
och föreningens nya verksamhetsår. En förändring gjordes även för distributionen av Svenska 
Spel-bidraget där 50 % gavs under vårterminen 2013 och 50 % ges under höstterminen på det 
nya verksamhetsåret. Dessa två distributionsförändringar har medfört att föreningen fått en 
mindre del av bidragen under verksamhetsåret 2012/2013 än beräknat, dock har vår 
verksamhet inte påverkats av detta. Föreningen beviljades även 25 500 kr i bidrag från FBA 
inom projektet Fredsmiljonen för ett projekt med temat Hållbar utveckling, med fokus på 
demokratisering och mänskliga rättigheter i syd. 
 
Utöver tidigare nämnt finansieringsstöd har föreningens intäkter utgjorts av medlemsavgifter 
samt entréavgifter till föreningens olika aktiviteter. Medlemsavgiften under verksamhetsåret 
är 50kr för ett helt år och entréavgifterna till föreläsningar är 20 kr för icke medlemmar och 
gratis för föreningens medlemmar.  
 
Utgifter 
Föreningens kostnader har främst utgjorts av omkostnader kring föreläsningar, dvs kostnader 
som krävs för att få föreläsare till Umeå. Bland dessa kostnader är resekostnader som flyg- 
och taxikostnader vilket är några av föreningens största utgifter, 15 078 kr respektive 11 535 
kr. En annan stor kostnad är vår tidning Utpost där vi under verksamhetsåret tryckt två 
nummer med en totalkostnad på 28 927 kr. Andra stora kostnader för föreningen är bland 
annat reklamkostnader som tryck av affischer, detta i och med att vi haft ett aktivt 
verksamhetsår med många föreläsningar och varierade aktiviteter. I och med dessa 
verksamhetsaktiviteter tillkommer övriga rörelsekostnader så som fikainköp, 
lunchföreläsningar och presenter till föreläsare. Den samanlagda kostnaden för övriga 
rörelsekostnader är dryga 10 000 kr. Föreningens styrelse har haft en inspark vid 
verksamhetsårets början och en utspark vid årets slut innehållande middagsbesök till en 
trivselkostnad på ca 5 000kr.   
 
 
 



Forum Syd och Svenska Spel 
I januari lämandes ekonomiska redovisningar över bidragen från Forum Syd och Svenska 
Spel för verksamhetsåret 2012 till UFS som i sin tur redovisade vidare till Forum Syd och 
Svenska Spel. Dessa har godkänts och inga pengar behövde betalas tillbaka. Utgifter som 
redovisas under dessa bidrag är resekostnader, tryckning av Utpost, PR-kostnader samt 
kostnader för upprätthållande av föreningsverksamheten. Bidragsredovisningarna finnas att 
tillgå vid tillfrågan. 
 
 
Folke Bernadotte Akademin  
I början av verksamhetsåret 12/13 beviljades föreningen 25500 kr i bidrag från FBA, detta för 
att genomföra en föredragsserie med 6 stycken föreläsningar och en temadag utspridda över 
verksamhetsåret. Detta har genomförts och en ekonomisk redovisning har skickats till FBA 
för godkännande. Redovisningen visar en totalkostnad för projektet på 28 189,50 kr där 
resterande kostnader täcktes av inkomna entré- och medlemsavgifter, allt i enlighet med 
villkoren för projektbidraget. Projektredovisningen finnas att tillgå vid tillfrågan.  
 
 
Föreningens ekonomiska redovisning 
I linje med föregående verksamhetsår fortsätter föreningen att använda sig av Fortnox som är 
ett webbaserat redovisningsprogram. Detta underlättar bokföringsarbetet och möjliggör för 
kassören att fortsätta bokföringsarbetet även på annan ort. Redovisningen är utförd i enighet 
med god redovisningssed och följer redovisningsrådets rekommendationer för finansiell 
rapportering. Föreningens finansiella rapporter är granskade av förenings revisor. 
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