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Ekonomisk berättelse TUFF studentförening 2019-10-17  
 
Medlemsvärvning 
Under mottagningen på höstterminen och vårterminen såldes kårlegitimation. Den budgeterade 
summan för medlemsvärvnings intäkter översteg, vilket gör att medlemsvärvningen gick bättre än 
förväntat.  

• Medlemsvärvning, budgeterat: 3500 kr 
• Medlemsvärvning, intäkter: 5493 kr  
• Överskott: 1993 kr 

 
Bidrag från UmPe  
Till följd av att TUFF hade för mycket pengar i början av verksamhetsåret genererades det att bidraget 
från UmPe inte blev lika stort som den budgeterade summan, vilket resulterar i ett underskott. 

• Bidrag från UmPe, budgeterat: 15000 kr 
• Bidrag från UmPe, intäkter: 12389,48 kr 
• Underskott: 2610,52 kr 

 
Mottagning 
Under höst- och vårterminen har mottagningar anordnas under TUFF, där det har varit en stor 
uppslutning av studenter. Däremot finns det inget ekonomiskt dokumenterats angående mottagningarnas 
intäkter, likväl finsittningar som genererar en stor del av intäkter samt utgifter, som därmed lett till 
underskott.  

• Inspark, budgeterat: 40 000 kr 
• Inspark, intäkter: 0 kr 
• Underskott: 40 000 kr 

 
• Inspark, budgeterat: 35 000 kr 
• Inspark, utgifter: 6456,67 kr 
• Överskott: 28 543,33 kr 
 
• Totalt underskott: 11 456,67 kr 

 
Aktiviteter 
Under höstterminen inträffade det få aktiviteter, medan vårterminen bjöd på desto mer aktiviteter. TUFF 
anordnade lärarvillan och var med på en sittning anordnad av UmPe. De ekonomiska utgifterna samt 
intäkterna är låga till följd av de få aktiviteter som arrangerats, resulterats i att inga intäkter har 
förekommit, vilket leder till ett underskott.  

• Aktiviteter, budgeterat: 12 000 kr 
• Aktiviteter, intäkter: 0 kr 
• Underskott: 12 000 kr 

 
• Aktiviteter, budgeterat: 15 000 kr 
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• Aktiviteter, utgifter: 6402,35 kr 
• Överskott: 8 597,65 kr 
 
• Totalt underskott: 6 402,35 kr 

 
Styrelsevård 
Under verksamhetsåret har styrelsemedlemmar valt att kliva av. Det är muntligt sagt att som avgående 
styrelsemedlem får du två biobiljetter som tack för din medverkan i styrelsen. Dessa biobiljetter har givits 
till personer som klivit av under verksamhetsåret, samt personer som har klivit av tidigare verksamhetsår. 
Därmed har styrelsevården blivit högre än budgeten avsett, på grund av avtackningar av 
styrelsemedlemmar.  

• Styrelsevård, budgeterat: 1000 kr 
• Styrelsevård, utgifter: 4881,49 kr 
• Underskott: 3881,49 kr 

 
PR 
Under stora delar av verksamhetsåret har marknadsföringen varit bristfälliga. Under senare del av 
verksamhetsåret har det skapades en hemsida och våra sociala medier uppdaterades. Till följd av 
skapandet av hemsida, ledde det till ekonomiska kostnader. Trotts de ekonomiska kostnaderna blir årets 
resultat ett överskott, för att marknadsföringen inte funkat fören slutet av verksamhetsåret.  

• PR, budgeterat: 7500 kr 
• PR, utgifter: 3258,18 kr 
• Överskott: 4241,82 kr 

 
Bankkostnader 
Bankkostnader som var budgeterade översteg under verksamhetsåret. Detta generar i ett underskott.  

• Bankkostnader, budgeterat: 500 kr 
• Bankkostnader, utgifter: 900 kr 
• Underskott: 400 kr 

 
Övrigt 
Den ekonomiska dokumentation har varit svåra att tyda. På grund av detta har en del av den ekonomiska 
dokumentationen hamnat under övrigt, vilket har generat till ett underskott i övriga utgifter under 
verksamhetsåret.  

• Övriga utgifter, budgeterat: 500 kr 
• Övriga utgifter, utgifter: 2933 kr 
• Underskott: 2433 kr 

 
Årets resultat 
Det som kan utläsas från de intäkter och utgifter som inträffat under verksamhetsåret är att saknaden av 
intäkter gör att årets resultat blir negativt. På grund av saknad av insparksintäkter, vilket är den stora intäkt 
och utgift källan, blir resultaträkningen fel. Trots att utgifterna är större än intäkterna har TUFF inte en 
negativ summa på sitt bankkonto. Tack vare att summan i början av verksamhetsåret på bankkontot var 
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hög har TUFF pengar över. TUFF:s firmatecknare för verksamhetsåret 19/20 har ordnat ekonomin, vilket 
leder till att redovisning och resultaträkning förbättras.  

• Summa utgifter: 24 831,69 kr 
• Summa intäkter: 17882,48 kr 
• Årets resultat: -6949,21 kr 

 
Ekonomisk berättelse sammanställd av Sara Jernberg, kassör i TUFF studentförening 2019–2020. 

 


