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Intäkter 
I årets resultat noterades en vinst på 66 937,09 kronor. Årets intäkter kom huvudsakligen 
från AT-mässorna, som genererade 213 tkr i intäkter. Ytterligare fick vi en FUM-beslutad 
medlemspeng baserat på antalet av lokalt anslutna medlemmar vilket gav oss en intäkt på 
45 960kr. Andra intäktsposter har äskats för det vill säga både våra rekryteringskostnader 
samt FUM kostnader dock dessa har tyvärr i dagsläget ej aktualiserats som intäkter pga. av 
fördröjningar från Kansliets sida. Detta är i dagsläget gällande en kostnad av 13 007,70 kr för 
transportkostnader vid FUM 2019 i Göteborg samt 27 662,72kr för Rekryteringaktiviteter 
som har organiserats för Sveriges Läkarförbund Student.  I år har samtliga fordringar för AT-
mässorna med undantag av fyra drivits in i tid. De fyra fodringarna förseningar har berott på 
att Åland som står för Akademiska Sjukhusets kostnader fick aldrig deras postade faktura för 
deras bord VT2019 samt att Läkartidningen och Region Jönköping aldrig betalade deras 
fakturor. Av dessa 4 har 3 ännu ej blivit betalad i nu läget och har återigen blivit kontaktade 
per e-post med påminnelser. Alla möjligheter till rekryterings- och resebidrag har äskats.  
 
Under året tog vi även beslut att enligt föregående kassörens förslag höja AT-mässans 
kostnad per bord för regioner till 6000kr. Detta kan ej sägas ha påverkat viljan hos olika 
regioner att delta då 20st aktörer deltog på AT-mässan HT19 trots att prishöjningen införts. 
Detta har också gett oss en ökad intäkt per att mässa med 20,000 om man räknar på lika 
antal deltagare (20st). Vi har även i år överfört 11 134kr som var placerade på Föreningens 
förtagskonto där delar av HT18 mottagna rekryteringsbidrag var inbetalat på men aldrig 
förts över till det ordinarie bankkonto. 
 
Inför kommande verksamhetsår kan vi räkna med ett likadant antal deltagande på AT-
mässorna med en ökad intäktvolym på grund av prishöjningen dock räknas det totala 
budgetutfallet att minska under verksamhets år 2020 jämfört med detta verksamhetsår. 
Detta på grund av ett beslut att införa ett tak på medlemspengen där en lokalavdelning kan 
få max 16 250kr utbetalt. 
 
Kostnader 
De största kostnadsposterna var för AT-mässorna (66 040,31 kr), och i andra hand för 
Medlemsinriktade aktiviteter (46 235 kr). 
 
Medlemsinriktad verksamhet 
Precis som tidigare år har styrelsen varit mycket aktiv. Flera medlemsaktiviteter har utförts 
jämfört med tidigare år utöver de traditionella underläkarföreläsningarna såsom: event med 
Mckinsey, handledarpris mm. Denna budgetpost var budgeterad till 50 000 kr men 
aktiviteter utfördes för enbart 46 235kr, en ökning för förgående års totalkostnad på 17 050 
kr. Detta kan till stor del förklaras inte enbart av de antal olika event som organiserats utan 
även av ett större ansökningstryck till medlemsfonden och därmed större utdelning ur 
denna samt även en väldigt stor och lyckad marknadsföringkampanj om årets första 
beställning av Namnskyltar. Den väldigt lyckade marknadsföringen gjorde att den första 
beställningen för namnskyltar kostade 14 140 kr istället för det med vanliga runt 2000-
4000kr.   



 
Tidigare har Kostnaderna för namnskyltar samt medlemfonden bokförts under 
Rekryteringsposter respektive Stödverksamhet. Detta har Kassören beslutat att ändra för att 
I min mening skall dessa anses istället som aktiviteter samt förmåner avdelningen 
tillhandahåller våra medlemmar samt väljer att finansiera för att avdelningen anser de gynna 
våra medlemmar.  Speciellt eftersom vi ej kan äska rekryteringsbidrag för våra namnskyltar 
anser kassören dem tidigare felbudgeterade. Gällande medlemsfonden har styrelsen i år 
jobbat aktivt med att i de fallen som man finansierat olika föreningar aktivt krävt i utbyte ett 
medvärdskap i evenemang som organiserat via medlemfonden. Därmed har föreningen 
kunnat vara del av att organisera evenemangen, ingått tydligt i marknadsföringen samt att 
vid varje möjliga tillfälle garanterat att våra medlemmar premierats tex. Med förtur till 
anmälan.  Därför kommer mest sannolikt denna budgetpost ej justeras nedåt trots något 
lägre resultat kommande år utom höjas till 60,000kr i linje med 2018 års budget. Detta då 
det är styrelsens fortsatta förhoppning och ambition att nästkommande styrelse kan utnyttja 
dessa resurser till att gagna våra medlemmar.  
 
Gällande budgetposten rekrytering blev det ett utfall 27 662,72kr kontra budgeteringen på 
45 000kr. Detta är en reflektion både av ändringar i redovisningen av just 
namnskyltskostnaden men också att det under året arbetats tydligt samt hårt om att 
evenemang som arrangeras med externa aktörer måste den externa aktörer stå i alla fall för 
eventets relaterade kostnader (Mat, dryck etcetera) om inte ge ett direkt monetärt värde 
inkommer till föreningen. Styrelsen anser fortfarande rekrytering till förbundet och 
avdelningen som mycket centralt för det långsiktiga arbetet, dock samtidigt finns ett arbete 
som kan effektiviseras rent kostnadsmässigt. Därför kommer budgeteringen att minskas till 
40 tkr för nästkommande verksamhetsår. 
 
AT-mässorna 
Budgeten för årens AT-mässor var 80 tkr som innebar en sänkning med 10 tkr jämfört med 
tidigare årsbudget. Trots detta har Årets styrelse lyckats anordna AT-mässor för en total 
kostnad 66 040,31kr vilket även var lägre än tidigare årskostnad på 71 078 kr. Eftersom de 
senaste åren har haft sjunkande kostnader för AT-mässorna anser kassören att fortsatt 
arbete måste göras för att minimera onödiga kostnadsökningar samt behålla det nuvarande 
upplägget som medför dessa låga totalkostnader jämfört. Däremot blev höstens AT-mässa 
runt 10tkr dyrare än vårens vilket gör att Kassören ej anser att stora justeringar kan ske i 
budgetposten. Posten kommer därmed att nedjusteras till 75 tkr för att ge ett fortsatt 
svängrum samtidigt som att uppmuntra kommande styrelse att fortsätta sitt arbete med 
kostnadsminimering för framtida AT-mässor. 
 
SLF Student Fullmäktige (FUM) 
Äskningsprocessen är effektiv vilket uppskattats av kassören. I övrigt har FUM:s kostnader 
ännu ej inte kompenserats fullt ut av SLF Student på grund av försening från kansliet. Trots 
detta utgör de alltså ingen ekonomisk tyngd för lokalavdelningen Stockholm likt tidigare år. 
 
Styrelsens arbete 
Årets styrelse övertrasserade budgeten för styrelsens arbete (35 000) till en i nuläget 
totalkostnad på 45 394,55 kr. Denna kostnad förväntas öka då en faktura för hyran av SLF 
egna lägenheter i Barcelona som användes för Arbetshelgen 2019 ej ännu har mottagits av 



kassören. Denna övertrassering är en konsekvens av att mer fokus och krut har lagts i att 
använda sig av arbetshelgerna som ett arbetsforum, mötes forum samt ett socialisering 
forum för att öka fokuset samt effektivitet hos sittande styrelse. Ytterligare har 
förhoppningen varit att få föreningen att synas mer med hjälp av aktiviteter som visar att 
det finns mer till ett fackligt engagemang än möten. Vilket är annars vad som främst når ut 
till medlemmarna om styrelsearbete via föreningens marknadsföring.  
 
En annan anledning till den ökade kostande har varit att styrelsen har provat ett nytt 
koncept angående höstarbetshelgerna inspirerat från förbundsstyrelsen där vi har planerat 
att använda oss av SLF:s egna utlandsbostäder, vilket i år var i Barcelona. Den budgeterade 
kostanden samt utfallet var även billigare än vårens arbetshelgen som skedde i Stockholm 
speciellt eftersom föreningen ej stod för några flygkostnader, alkoholutgifter eller liknande. 
Med tanke på att styrelsens arbete är oavlönat och att arbetshelgerna har en mycket positiv 
teambuilding-effekt för effektivt styrelsearbete samt ett sätt för föreningen att öka sin 
synlighet bland både nuvarande medlemmar, icke-medlemmar, och på förbundsnivå föreslås 
budgetposten justeras till 50 tkr för att undvika övertrassering under nästkommande 
verksamhetsår. Kassören vill även lyfta att eftersom ovannämnda koncept var en succé 
kommer kommande styrelse uppmuntras att fortsätta med koncept dock samtidigt lägga 
större fokus på att minimera kostnaderna, något som är möjligt eftersom erfarenhet nu 
finns i frågan.  Styrelsen har också ej kunnat ha möten vid Villagatan pga. renoveringsarbete 
under större perioder under året och därmed har aktivt använt sig av enskilda personers 
bostäder samt mat-budgeterat baserat på villagatans priser för att undvika merkostnader. 
Styrelsen planerar att i fortsättningen försöka bruka enskilda personliga bostäder samt 
Läkarförbundets lokaler när möjligt istället för externa anläggningar samt att fortsätta hålla 
en glögg- eller julbordskväll i slutet av verksamhetsåret. 
 
Kassörens reflektioner 
De budgetmål som sattes för årets verksamhet har ej infriats då kostnadsposterna har 
fortsatt att krympa eller stabiliserat jämfört med föregående verksamhetsår. Detta trots ett 
ökat engagemang för att både organisera fler evenemang samt att uppnå den 
nollbudgetering som Kassören under verksamhetsåret 2018 rekommenderade i Ekonomiska 
Berättelsen från 2018.  Med utgång från det ekonomiska utfallet samt att framtida AT-
mässor kommer ge en ytterligare ökad intäkt på grund av den under året beslutade 
prishöjningen kommer det vara mest troligt att ett positivt resultat görs 2020 igen likt 
tidigare år. Kring detta har en diskussion förts i flera år eftersom det ej kan anses som 
positivt att föreningen år efter år gör vinst och samtidigt ej lyckas generera de 
kostnadsökningar via nya och fler aktiviteter som balanserar ut överskottet. Däremot vill 
Kassören framhäva att det finns inga tydliga underlag för att föreningen kommer kunna 
minska det positiva resultatet och samtidigt generera ett ekvivalent värde till dess 
medlemmar i form av olika evenemang i nu läget. Kassör vill ytterligare lyfta att ett ökat 
fokus måste finnas för att se till att föreningen har en ordentlig rörelsebuffert inför 
framtiden speciellt eftersom framtiden av AT-mässa är fortfarande oklart och därmed 
finansiellt osäkert.  Det finns däremot ett väldigt stort utrymme för diskussion i föreningen 
som borde tas kring just vad för storlek denna buffert skall ha.  
 
Verksamhetsårets kassör konstaterar att ytterligare förbättringar behöver göras i 
Överlämningarbetet mellan kassörer för ökad kontinuitet. Ytterligare finns mycket arbete att 



göra med att se över den nu rätt ad hoc process som existerar för insamling, arkivering och 
ersättning för kvitton samt fakturor. På grund av dessa brister har väldigt mycket tid lagts på 
att se över och försöka förbättra dessa rutiner vilket gjort att ingen stor mängd tid har 
funnits för att lösa ”Marginalen Bank”-problematiken som åter uppkom vid slutet av tidigare 
verksamhetsår. Speciellt eftersom viktig information har missats att överföras vid årets 
överlämning mellan kassörerna samt även tidigare kassörer. Kassören har även arbetat med 
att ta fram flertalet PM som borde ses över under och tas beslut om under kommande 
verksamhetsår angående just tydligare finansiella och operativa riktlinjer för hur kassörens 
arbete skall fungera.  Kassören har även under året ansökt och fått beviljat hos skatteverket  
Att lokalavdelning Stockholm officiellt byter namn från Medicine Studerandes förbund 
Stockholm till Sveriges Läkarförbund Student Stockholm. 
 
Kassörens stora tidsfördriv under året har varit kring fakturamottagningen samt 
fakturahanteringen där flertalet kontinuerliga misstag har skett om och om igen i relation till 
avdelningens leverantörer, främst SODEXO. Detta har inneburit fakturor som skickats 
adresserade till föregående Kassör under SLF Student Umeå och deras organisations 
nummer vilket i sin tur gjort att i princip alla fakturor från SODEXO har antigen ankommit 
kraftigt försent till kassören eller inte alls. Vid uteblivna fakturor har då Kassören och främst 
Vice-ordförande tagit löpande kontakt med SODEXO om uteblivna betalningar etcetera. 
Detta har trots flertalet korrigeringar i deras kundsystem ej löst sig förrän nu inpå slutet av 
verksamhetsåret vilket har medfört att stora fakturabetalningar ej skett så löpande som 
hade önskats av kassören. Ytterligare försvårades kassörens arbete I början av året med att 
årsmötesprotokollet ej hade blivit justerat i tid och kassören ej därmed kunnat bli 
firmatecknare hos banken. Därmed har ett antal fakturabetalningar gjorts via kassörens 
privata bankkonto och sedan ersätts via föreningen som utlägg. Resterande tid har lagt till 
att se över vad för framtida lösningar kan som sagt tas fram och i vilket utsträckning vi som 
en ideellförening kan undvika bokföringslagen gällande sparandet av fysiska kvitton.  
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